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Verantwoording van de tekstverzorging
Wij brengen Van de Woestijnes artikels in een diplomatische editie, die alleen daar af en toe stilzwijgend wordt
gecorrigeerd waar de zetter uit tijdnood een fout maakte,
of Van de Woestijnes kleine maar regelmatige handschrift
niet kon ontcijferen, namen niet kende, of allusies niet
begreep. Af en toe werd trouwens ook onze eigen ontcijfering bemoeilijkt door donkere vlekken in het steeds slechter bewaard gebleven pap ier. De schrijfwijze van namen
werd genormaliseerd, in overeenstemming met de meest voorkomende vorm. spatiëring en cursivering werden bij citaten
van minder dan een regel vervangen door onderstreping,
bij langere citaten door cursief.
Achteraan vindt men een beknopt personen- en zakenregister.
Een omvangrijke cumulatieve identificering van personen,
titels en zaken komt in het laatste deel.
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TUBERCULOSE-CONGRES

I
Brussel, 7 October.
Ik kan er waarlijk niets aan doen; het is heusch mijn
schuld niet dat het congres van kellners- en koffiehuisbedienden samen valt met de 9de Internationale conferent ie tegen de tuberculose. Wél heb ik een oogenblik geaarzeld : zou ik u verslag geven over de verrichtingen der
ridders-van-de-witte-schort, die zich, eenigszins sdhijnheilig, "gargons limonadiers" noemen (want velen zijn,
niet waar , getrouwl, en dus geen "gargon", en zij schenken
ook wel wat anders dan limonade ?) Of zou ik u onderhouden
over dit weinig verkwikkelijk onderwerp : de tering ?
Liever dan mijn rede aan vruchtelooze overdenkingen
bloot te stellen, die haar de weinig-vleiende vergelijk ing met den welgekenden ezel-tusschen-twee-schelvenhooi kon bezorgen, heb ik verkozen te doen, wat ik gewoon
ben te doen in dergelijke gevallen : niet zonder gratie
heb ik een geldstuk in de lucht geworpen, na inwendige
afspraak dat ik naar het tuberculose-congres zou gaan,
indien het hoofd-van-Leopold langs boven kwam te liggen.
Het hoofd-van-Leopold lag boven. En, al spijt het mij,
dat ik u aldus niet inlichten kan over het verkwikkende
en smakelijke dat grondthema moet geweest zijn der beraadslagingen bij de samenscholende dorstlavers, ik ben
het me-zelven verplicht , u beknoptelijk te vertellen hoe het
tegenwoordig met behandeling en genezin.g der tuberculose staat.
Helaas , laat ik het u maar zeggen : het staat er slecht
me8, hetgeen van bij de eerste, voorbereidende vergadering
11

bleek. Wat daar werd vernomen is diep treurig; het ontneemt me den lust , de zaak luchtig te behandelen , - wat
voor mij , een leek, het gemakkelijkste middel ware geweest om me van mijn verslaggeverstaak te kwijten. Maar
de toestand is zao, dat hij weinig tot lachen stemt.
Meer dan welke ziekte ook, is tuberculose van sociaal
belang. Waar sociale euvelen als pest en melaatschheid bijna
geheel verdwenen zijn; waar de verwoest ingen van de cholera meer en meer worden ingedijkt ; waar beroepsaandoeningen beperkt blijven en door den vooruitgang der wetenschap
en der nijverheid steeds geringer worden in getal en in
uitbreiding, oefent de tering onder alle maatschappelijke
lagen nog steeds schrikwekkende verwoestingen aan. Nu
bestaat eene "Ligue internationale contre la Tuberculose",
om deze tegen te gaan. Deze wordt gesteund, officieel,
door een zeker getal regeeringen. Deze regeeringen hebben
natuurlijk alle belang, dien steun aan een nood z ake l i j k
werk te verleenen. Geld, aan de bestrijding van tering
gewijd, is even goed besteed als dat, voor betere wapening uitgegeven. Bene gezonde natie is misschien meer
waard dan eene goed-verdedigde natie. Oorlog is uitzondering; innerlijke welvaart noodzakelijkheid. Men mocht dus

verwachten dat de belangstelling der onderscheiden naties
zou blijken uit milde tegemoetkoming. Helaas, het blijkt
dat de belangstelling van sommige naties louter platonisch
is . In het verslag van den heer Dewes z iet men, dat de
vereeniging voor vijf à zes duizend mark in deficit is,
wat te wijten is aan de ... slordigheid van sommige landen, die vergeten de beloofde sommen te betalen. Men zal
gedwongen zijn, aan ieder correspondent-lid een jaarlijksche bijdrage van zes frank te vragen; men zal trouwens
12

eenvoudig schrappen al wie niet betaald heeft, en zijne
menschlievendheid bij woorden laat. Dr. CaImette dringt
trouwens aan, dat de regeeringen op de vingers zouden
worden getikt. En... het is toch maar treurig, dat het
inderdaad noodig kan zijn.
Ja, het is treurig gesteld met de genezing der tuberculose. Stel u voor dat op die zelfde voorbereidende vergadering voorzitter Bourgeois moest aandringen op meer
methode in de werking der twaalf commissies - zes wetenschappelijke en zes sociale - die zich met de zaak bezighouden. Men weet blijkbaar niet goed wat dezen sedert
negen j aar hebben uitgevoerd , vermits voor het derde congres, te Rome volgend j aar gehouden , eens een degelijk
verslag over de onderzoekingen en werkzaamheden van bij
den aanvang af werd gevraagd.
Neen, glanzend is de bestrij ding van tering niet....
Gelukkig hebben wij, Belgen, ons weinig te verwijten.
Dit was een dankbaar thema voor den heer Berryer , die,
tot opening der conferentie, zijn eerste ministerieele
speech mocht laten vloeien over deze welvoldane vaststelling : meer dan waar ook, wordt in België het voorbeeld
tot den strijd uit hooger hand gegeven. Koning Albert
is beschermheer van het tegenwoordig Congres. Koningin
Elisabeth's 1 iefde en wijding gam, in woord en daad,
hoofdzakelijk naar arme teringlijders. Herinnert u het
"Roosje der Koningin" : het bloempje, op hare ingeving
ten voordeele der "Ligue contre la Tuberculose" ter herinner ing aan haar verjaardag verkocht... En dan : we bebben prachtige sanatoria, geleid door uitmuntende specia1 i st en , gest eund door st aat , provincie , gemeent e . Aldus ,
optimistisch, minister Berryer.
13

De pessimistische noot liet, vlak daarop in dezelfde
openingszitting, de gouverneur der provincie Brabant,
de heer Beco, klinken. Hij hing een, werkelijk zeer
somber, tafereel op van de verwoestingen, door de te-

ring aangericht . Stelt u voor dat gij het onderwerp in
een redevoering te behandelen krijgt : gij zoudt het tafereel niet somberder kunnen ophangen dan de gouverneur
Beco. Na deze inspannende oefening wordt deze echter wèl
interessant : hij schetst de rol der vrouw in den strijd
tegen de vervaarlijke ziekte der moeder die haar bedreig-

de kinderen te verdedigen heeft ; hij toont aan wat in

de verschillende landen tegen tuberculose gedaan werd;
hij is innig voldaan omdat het Luiksche sanatorium tot
model van talrijke buitenlandsche inrichtingen heeft gediend; treedt kritisch op bij 't bespreken van arbeiderswoningen en melkonderzoek ; en, na zijn vlaag van
zwart pessimisme, is hij gelukkig den voorzitterslast
op de schouders van den Franschen senator Bourgeois te
mogen tassen.
Deze is blijkbaar tegen dien last opgewassen. Ik meen
zelfs te weten dat hij er op voorbereid was. Dat er trou-

wens afspraak moet hebben bestaan tusschen hem en den
heer Beco, om vriendelijk te zijn tegenover de dames,
is onbetwistbaar : zij zijn het eens om haar de verdediging tegen de kwaal op te dragen. Het kan galant zijn;
misschien is het ook laf. Ik moet echter bekennen dat
beide heeren in lieftalligheid tegenover het schoone geslacht hebben gewedijverd. Hetgeen de taak der vrouwen
misschien verzoet....
Dit was, gelijk ge uit dit verslag kunt opmaken, een
mooi begin.

14

En toen ging men over tot de werkzaamheden, die sedert twee dagen door overtollige eet- en drinkpartijen
werden onderbroken. Over deze laatste hoop ik te mogen zwijgen; over de werkzaamheden een volgenden brief.
N.R.C., 9 vctohen 1910.
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TUBERCULOSE -CONGRES
II
Brussel, 10 October.
Van bij den aanvang zijner werkzaamheden af is dit Congres
geruststellend geweest : de vraag, of men met tuberculose
geboren kan warden, werd door den heer Landouzy ontkennend
beantwoord. Laten de zuigelingen maar op hunne beide ooren
slapen : tuberculeus-geboren zijn zij niet. Althans voor

den Franschen geleerde. Andere congressisten spraken minder beslissende woorden, en dr. Landouzy moest toegeven,
dat kinders van aan tering lijdende ouders natuurlijk
meer predispositie tot krijgen der ziekte vertoonen, dan
die van gezonde menschen. Waaruit men besluiten moet dat
het goed is, maar eerst zijne ouders voorzichtig uit te
kiezen, voor men geboren wordt.

Bij de vraag der predispositie sluit zich die van bescherming der kinderen tegen tuberculose aan, een vraag,
die lange verslagen en besprekingen uitlokte, waarbij

zich o.a. dr. Pijnappel onderscheidde. Of al de middelen
van prophylaxie, op dit congres verdedigd, wel praktisch
zijn ?... Zelfs het radikaalste, dat werd voorgesteld,
is het minst uitvoerbare : het gaat niet aan, als voorbehoedend middel, ieder die tuberculeus is of het dreigt te
worden in afzonderlijke, afgelegen sanatoria gedwongen
op te sluiten. Dat men weigere, personen, die aan tering
lijden, een ambt toe te vertrouwen dat ze onmiddellijk
in aanraking met kinderen brengt - onderwijzers b.v. is redelijker. Dat men ze buiten inrichtingen houde, waar
eetwaren behandeld of bereid worden, is uitmuntend. Mbar
16

in gemoede : kan men aan de wet de zorg eener rechterlijke
contróle opdragen ? En zoo ja : berooft het niet van hun
brood menschen, die slechts licht aangetast zijn en gemakkelijk zouden zijn te genezen ? Een dokter zei me op dit
Congres, dat 90 ten honderd der gevallen, mits niet al
te ver gevorderd, thans met goed gevolg te behandelen
zijn. Alles komt op goede behandeling aan. Nu is de vraag:
zou het niet beter zijn in de wet te schrijven, dat al
wie een openbaar ambt bekleedt en aan tering lijdt - dit
laatste bevestigd zijnde door geregelde en vooral bevoegde
contrOle - op staatskosten verpleegd zal worden, en na
genezing voor zoover mogelijk is zijn ambt behouden ?
Het ware menschelijker dan brut ale en definitieve verwijdering. En het zou ook meer in de lijn van de tegenwoordige wetgeving liggen.
Het beste zal echter wel zijn, de kinderen beter tegen
de tering te wapenen, eerst door zorgvuldig na te gaan,

of de school, of alle wegen tot de tuberculose - holle
kiezen, verkeerde ademhaling, enz. - goed afgesloten zijn;

of de voedingsmiddelen smetteloos zijn; of intellectuëele
overspanning de physieke gezondheid niet uit het evenwicht
brengt ; of de school lokalen ruin zijn en goed verlucht;
of de grondbeginselen van voorbehoedings-hygiëne bij meer

gevorderden met de noodige overtuigingskracht onderwezen
worden. Al deze vragen werden door geneesheeren en sociologen, met meer of minder geleerdheid uiteengezet. "Het
kind en de tuberculose" kon een uitmuntende betiteling
van dit Congres zijn geweest, het behandelde onderwerp
was er in elk geval de hoofdschotel van, als ik mij aldus
uitdrukken durf. En dat de behandel ing voor nagenoeg ieder
goed was te volgen, heeft niets van de beteekenis ervan
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afgedaan. Bij dit onderwerp sluit zich eene nieuwe, naar
ik meen nog niet behandelde vraag aan : de wenschel i j kheid
en mogelijkheid van scholen voor tuberculeuse kinderen.
De kwestie is verleidelijk : wij weten wat hier en daar
scholen voor achterlijke kinderen aan goede gevolgen hebben opgeleverd. Maar achterlijke kinderen zijn alleen
geesteskrank, tuberculeuse kinderen integendeel soms zeer
schrander. En nu rijst de vraag : is het wel wenschel i j k
kinderen, die op onderscheiden graad aan tering lijden,
samen te brengen; zullen de minder-zieken niet geschaad
worden door de aanwezigheid van meerder-aangetasten ?
Waarbij komt dat de vader van het achterlijke kind alle
baat heeft, het naar eene school ad hoc te sturen; terwijl
het , zoo niet een krenking in zijne rechten, dan toch
een pijnlijke dwang zal zijn, hem op te leggen ,zijn t e ringl i j dend kind naar een speciaal gesticht te zenden,...
waar het niet gezonder wordt... Men ziet : eene zeer
kiesche kwestie, waar inmenging van staatswege weer zeer
moeilijk en allicht weinig vruchtdragend bij wordt.
Eveneens van overwegend socialen aard waren de rapporten over vooruitgang van en strijd tegen de tuberculose
in de onderscheiden landen, bij het Congres aangesloten.
Dat voor Nederland werd door dr. Pijnappel ingediend.
Daarover in bijzonderheden te treden gaat hier natuurlijk
niet aan. Algemeen, of kwasi-algemeen, schijnt de ziekte
te wijken. Althans, het sterftecijfer vermindert bijna
overal . Hetgeen niet belet dat volgens de wekel i j ksche
statistiek der stad Brussel over de dooden, gaande van
25 September tot 1 October, als sterfteoorzaak de longtering de tweede plaats inneemt, onmiddellijk na kinderdiarrhée...
18

Of die vastgestelde vermindering wezenlijk is toe te
schrijven aan de actie der tuberculose-congressen ? Alle
congres-voorzitters zijn overmoedig; maar me dunkt dat
het optimisme van senator Bourgeois, praeses van de tering-congressisten, met al zijn zoetgevooisde welsprekendheid de zelf-voldaanheid wat al te ver drijft. Mijne overtuiging is dat prophylaxie en goed onderricht van het
volk in deze van heel wat grooter gewicht zijn, dan congressen, waar men te veel aan vermaak denkt . Laat c ab i net sge l eerden aan hun werktafel de uitkomsten van hun
onderzoekingen te boek stellen; laat artsen daar de uitslagen van op hunne zieken toepassen; laat de onderwijzer
eenvoudig en praktisch voorbehoedmiddelen tegen, en gevolgen van de tering aan zijne leerlingen overtuigd mede-

deelen.
Hetgeen natuurlijk niet belet , dat ik alle waardeering
heb voor de werkelijk-wetenschappelijke verslagen die
hier uitgebracht werden, o.a. over radiografische behandeling der tuberculose , over internationale overeenkomsten
bij teringonderzoek, enz . : vragen, die ik onbehandeld
laat , daar mijne bevoegdheid niet zoo ver reikt.

N. R.C . , 13 Octahe.t 1910 .
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KUNST IN 'T OPENBAAR
Brussel, 13 October.
Het zijn drukke dagen geweest : de expositie loopt cp haar einde; nog slechts een kleine maand scheidt ons van hare
definitieve sluiting; zoodat de menschen, die nog geen
congres hebben gehouden, zich moeten haasten, willen ze
aan dezen burgerplicht voldoen binnen de enkele dagen,
dat Brussel nog de World's fair blijft. Wij hebben gezien,
dat het Congres der koffiehuisbedienden nog niet was afgeloopen, of dat der "Ligue contre la Tuberculose" was
begonnen. En - terwijl intusschen een Congres der Eetwaren
de verheerlijking der congres-banketten zou zijn, - had

het Tuberculose-congres zijne agenda nog niet afgehandeld,
of dat van "l'Art Public" troonde ons me8 naar Groenendal,
naar Cent, naar Antwerpen , naar Ieperen. Van deze laatste
St ad kom ik daareven thuis, niet zonder eenige moeheid
in mijne kuiten en eenige loomheid in de lendenen. Het
is over negen. Noodend staat de lamp op de werktafel te
branden. En....
Neen, ik schilder u mijn home niet af. Eerst en vooral,
omdat hij feitelijk zoo heel schilderachtig niet is :
een tafel met "tout ce qu'il faut pour écrire"; een groote
luie stoel (vooral !) , en dat is bijna alles. En verder
omdat ik niet weet of een binnenhuis, of een "intérieur"
tot "l'Art Public" behoort.
Weet ge wat "l'Art Public" is ? Ik ook niet. Sedert
vier dagen , van 's morgens acht tot 's avonds heel 1 aat
soms (Maandag was het een stuk in den nacht) , doorreis
ik de helft van België. Ik weet al dat tot "l'Art Public"
20

behooren : een tentoonstelling, een woud, een hoofdkerk,
twee stadhuizen, een paar burchten, een museum. Ik weet
dat men, namens 1 ' art pub l ic , kerken mag "ontmantelen"
maar geen doeken-aan-stadshallen versieren; dat muurschilderingen geoorloofd zijn, maar dat reclames-langs den
spoorweg ieder recht ge l oov ige in woede moeten ontsteken.
Ik weet dat het prijsbaar kan zijn, valsche kunststukken
voor echt te doen doorgaan (ik spreek niet van schilderijen, maar van meubelen, weefsels , enz.), maar alleszins
laakbaar , een gebouw, onder voorwendsel van restauratie,
geheel omver te gooien . Ik weet ... Ge ziet dat ik veel
weet. Nochtans weet ik nog niet best wat "l' Art Public"
in zijne kwintessens is.

Want nietwaar , elk kunstwerk, aan 't publiek overgeleverd, wordt "Art Public". Als ik een boek uitgeef, een
symphonie uit laat voeren, een schilderij ten toon stel,
dan kan ieder, die er lust toe voelt , me lezen, me hooren,
me zien : mijn werk behoort _ het publiek toe; mijn kunst
is "Art Public." Dit kan nochtans de bedoeling der inrichters niet zijn geweest : anders ware hun titel pleonastisch, en ''Congrès d' Art" ware voldoende geweest . Daar
moest dus iets achter zitten. Ik heb getracht het na te
vorschen, en ziehier wat ik gevonden heb.
Men wil dat het Zoniénbosch in zijn geheel behouden
bl i jve; men wil dat de Antwerpsche hoofdkerk uitgekleed
worde; men vindt dat het Planti jn-museum een prachtig
"iets" is. Daarentegen eischt men, dat de herstelling
van de__ _Hallen __ te _ Ieperen streng-archeologisch en tevens
met behoud _ van het schoon dat niet dreigt in puin te
vallen, gerestaureerd worde, wat eenigszins in tegenspraak
is met de kerk-ontmanteling, vermits men daar tegen 't
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behoud van een factor in het stedeschoon stemt. De verzekering, dat de Melior-sigaren overheerlijk zijn, mag den
reiziger het gezicht op een schoonen groep boomen geenszins benemen; nochtans duldt men teel i j ke telegraafpalen,
eveneens langs het spoor, en die me minder aangenaam zijn,
dan de reuzige champagneflesch, die ik voorbijrijd : waarlijk eene niet-onaardige vlek kleur. Waaruit ik besluit
dat , in hare rekbare vaagheid , de benaming "Art Public"
bedoelt : kunst, zooals ze zich in en om het dagel i j ksche
leven voordoet schoonheid, waarvan ieder, zonder opzet
en zonder bewustheid, genieten kan; kunst, zal ik het
dan maar noemen, in 't openbaar. - Ik hoop, dat ik hiermee
de bedoeling van den heer Broerman, ziel van dit Congres,
eenigszins nader heb omschreven. En ik zou hier dus zonder
wroeging, met een sereen hart, en met den overmoed van
den eigenaar, de beschrijving van mijn werkkamer verder
kunnen ontwikkelen, vermits zij aan mijne definitie beantwoordt, was het niet , dat dankbare herinneringen mij heel
wat betere stof geven...
Gewoonlijk is congres-houden eene zittende bezigheid.
Men zit in eene vergaderzaal , en staat alleen recht aan
weer in een banketzaal te gaan zitten. Wij echter hebben
daar verandering in gebracht . Ben Congres voor "Kunst
in 't openbaar" had tot plicht, zich in 't openbaar te
ve rt oonen . En , zooals gij reeds weet , hebben wij dat ge daan . In plaats van aldoor maar te gaan zitten, hebben
we vier dagen lang hoofdzakelijk gewandeld , soms tien
uren daags. Wij hebben vergaderd in een woud dat misschien
bestaat van vóór den zondvloed, in een burcht die in de
12de eeuw ontstond, in een stadhuis uit de 16de eeuw,
in een st edehal l e uit de 18de . Zulke lokalen vindt men
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niet in zijn slaapvertrek : men moet ze op gaan zoeken.
Dat vergt soms een heele reis, die we hebben ondernomen.
En om een half uurtje te "zetelen", hebben we soms drie
uren gespoord en een uur geloopen; we hebben onderscheiden
malen onzen trein gemist ; we hebben diverse gezichteinders
geëxploreerd en veeltallige bevolkingen met schrik aangedaan. Hetgeen onze gezondheid, onze geestelijke ontwikkeling, en zelfs de Kunst in 't Openbaar klaarblijkelijk
gebaat heeft.
Dit Congres is dus een menigvuldig uitstapje geweest.
We zijn inderdaad vaak een specialen trein in- en uitgestapt. Zoo- vaak zelfs , dat van eigenlijke "werkzaamheden",
van soliede, zwaar-op-de-handsche , moeilijk-verduwbare ,
maar voedzame en vrucht afwerpende werkzaamheden bezwaarlijk spraak kan zijn. Maar daarentegen hebben we veel
gezien, en ook hij "qui a beaucoup vu, peut avoir beaucoup retenu". Zoodat we onzen tijd niet alleen aangenaam,

maar ook wel nuttig hebben doorgebracht , al zijn we van
de zittende en gezette congressen-norma afgeweken. En
zoodat ik tevens, tot mijn groote vreugd, u meer reisimpressies dan zittingverslagen heb mede te deelen.

We zijn dan eerst naar het Zoniënwoud geweest. Iedere
Hollander, die Brussel bezocht, kent het Zoniënwoud, althans den aanvang ervan : het "Bo i s de la Cambre", geliefkoosd wandeloord der Zondag Brusselaars, en weldra ook
van elken vreemdeling die Brussel komt bewonen. De groote
aantrekkingskracht ervan is : de drang van den grootstedeling naar , de behoefte aan vr í j e lucht , aan opene
natuur.... voor zoover deze laatste niet al te barbaarsch
is, niet al te primitief-ongekunsteld, niet al te onst eedsch . De groot-stedelingen zijn als een dame onder
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mijne kennissen, die nooit truffels dan uit blikjes, en
kreeft dan uit bussen wil eten. Toen zij ons kwam bezoeken, op het dorpje waar wij woonden, wilde zij voor geen
geld ter wereld eten van de ham, die wij haar aanboden,
en stond verbluft dat we de groente gebruikten, die we
zelf hadden gekweekt en met... voedsel hadden begoten.
Voor haar waren truffels-rechtstreeks-uit-de-aarde en
kreeften-onmiddellijk-uit-de-zee, waren de ham van een
varken dat we zelf hadden zien loopen en de sla die we
zelf hadden gekweekt waarlijk al te natuurlijk... Denk
niet dat ik hier zoomaar iets uitvind : die steedsche
mevrouw leeft, en is de moeder van onzen grootsten beeldhouwer. Welke stedeling, trouwens, als zij opgevoed in stedelijke onnatuurlijkheid heeft niet - in mindere mate weliswaar - een dergelijk gevoel van walg ondervonden bij Al
te onmiddellijke-natuurlijke zaken ?
Nochtans krijgt ook bij hem het atavisme de bovenhand : wij zijn door onze voorouders, menschen van bosch
of vlakte, zee of rivier. En als de zon schijnt en de
Zevende Dag ons rust gunt (ik spreek niet van journalisten !) dan is er eene wet in ons , die ons dwingt , ons
oorsprongsoord op te zoeken. En dan gaat de Brusselaar
naar het "Bois de la Cambre"... dat hij tot dit doeleinde
"beschaafd" heeft, en aange l egd , groot endeel s , tot een
"beleefd" park, voor stedelingen niet al te storend-natuurlijk.
Het "Bois de la Cambre" is echter nog niet het Zoniënwoud, tenzij als een zoetsappige inleiding ervan. Het
is eene voorbereiding, een opleiding tot hoogere schoonheid, en eene strengere. Zoover gaat de Brusselaar niet :
hij bereikt Boschvoorde niet, dan om er gebakken paling
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uit de bosdhvijvers te eten. Slechts zeer, zeer verliefde
notarisklerken (die meest alien poétisch zijn aangelegd),
troonen winkeljuffrouwen mee in de diepte der dalen , waar
de kraakbessen bloeden, langs de bronnen waar geurende
aardbeziën, door de struiken waar de frambozen lokken,
tot bij de oneindige vijvers wier onbewogen rust noodt
tot droefgeestige en gepassioneerde mijmerij. Dar rij zen
de zilver-gladde beuken , mos -begroend , veil -berezen , recht

als kaarsen, tot waar ze, hoog , in een nauw-merkbare wiegeling hunne kruinen paren van een stil-ritselend gebladerte. Ben Vlaamsche gaai krijscht rauw en verwij tend.
Ben fazant gichel-lacht. Zoet is de zang van een wielewaal. Dit pritsel : een guitig eekhoorntje. Deze geur
plots een vlakte, meters wijd en breed, van bleeke boschviooltjes.
Daartusschen in kuieren, de Brusselsche Zondagen, verliefde en dichterlijke notarisklerken, en Russische studentinnen wier ideaal het is, zoo weinig poëtisch mogelijk
te zijn. Er komen zelfs dichters naar toe , maar hoofdzakelijk om in de befaamde herbergen van het dorp gerooster

-

de paling
paling te eten.
Wij , congresleden, zijn er heen getogen am het Woud
te beschermen. Wij , voorstanders van Kunst in 't Openbaar,
willen en eischen, dat het Zoniënwoud niet uitgeroeid
worde. Daar was nu eigenlijk maar weinig aanleiding toe :
het woud is staatseigendom, en wij leven onder een conservat ieve regeering. Trouwens , een meer-liberaal ministerie
zou het nooit in de gedachte krijgen, al die prachtige

boomen te rooien? Maar wij, die Kunst in 't Openbaar voorstaan, hebben niet te minder noodig geacht , deze beuken
en deze varens, deze boschbeziën en zelfs dit gevogelte
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uitdrukkelijk onder onze hoede te nemen.
En we hebben het willen bevestigen ter plaatse zelve;
daartoe hebben we een specialen trein gebruikt ; en heldhaftig hebben we moerassige wegels vol rottende herfstblaren getrotseerd.
Het was een schoone October- namiddag ; reeds zonk de
zon aan de Westerkim, toen we, honderd zeven en vijftig
in getal....

Maar neen : beschreven heb ik al genoeg. Ik laat het
aan uw verbeelding over, hoe idioot het moest zijn, met
zijn honderd zeven en vijftig de mist- ornwaarde heiligheid
van een herfstwoud te komen storen. Gelukkig bevond ik
mij in gezelschap van geestige Brusselsche journalisten,
die het verstaan, den wrevel om ontheiligende damesgilletjes en zelfs den weemoed van het stervend bosch en van
de giftig-walmende vijvers te verdrijven. Het is dus niet
zonder eenig plezier dat ik vier aide heeren twee uren aan
een stuk heb hooren bewijzen dat men, v6or de majesteit
der eeuwenoude boomen, niets kan doen, dan eerbiedig zwijgen. Zij hebben het gedaan - niet het zwijgen, maar het
redevoeren - met een weinig-verontrustende rhetoriek,
en in probate beeldspraak.
En het is dan ook zonder gemoedsbezwaren dat ik u deze
indrukken neerpen . Ben ik niet dichterlijk genoeg geweest,
dan is het heusch omdat ik het niet heb gewild, en de
welsprekendheid dier heeren het me trouwens kwalijk zou
hebben genomen....
N. R. C. , 15 vctahe.n 1910.
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KUNST IN 'T OPENBAAR
II
Brussel, 15 October.
Hetgeen ge nog niet weet : het is heel den tijd een landgenoot van u, de architect Dr. Cuypers, die op zijn drie
en tachtigjarige schouders van dit Congres den voorzit -

terslast heeft gedragen. Hij is het die, in vervanging
van een ander "great old man", den even-onvermoeibaren
minister van state Aug. Beernaert, die op scheidsgerecht
was in den Haag, - hij is het, de eerbiedwaardige en stoere , wijze en kopp ige bouwkunstenaar , die , met hardnekkigheid hadde men geze id , ons meêt roonde van 't Zon iënbosch
naar Gent , van Gent naar Antwerpen , van Antwerpen naar
Ieperen, ijvervolle apostel van de monumenteele schoonheid
die hem 1 ief is , de Romaansche en de Gothieke , waar ons
Vlaanderen zoo rijk aan bleef ; hij is het , die...
Maar laat ik met orde te werk gaan.
Een welverdiende slaap, te zaliger na de ingeademde
boschlucht , hield ons nog bevangen , als de haan , na ten
derden male te hebben gekraaid , ons verwittigde dat ons
een burgemeestersbegroeting op het Brusselsche stadhuis
stond te wachten, en daarna een ongeduldige speciale trein
ons naar de stad der Artevelde's zou brengen.
Wij hebben gegroet. Dr. Cuypers heeft verzekerd, dat
zestig jaar geleden Brussel's stadhuis er eenigszins anders uitzag dan thans, _ ik geloof hem op zijn woord,
omdat ik nog geen 83 jaar oud ben en dus moeilijk bij
ondervinding van zulke zaken kan praten, - en dan : op
weg naar Gent.
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Gij praat het me nooit uit het hoofd : Gent is de
schoonste stad van Vlaanderen . Brugge mag lief, aanminnigweemoedig en verlokkelijk-sentimenteel zijn; ik loochen
de desolate groot schhe id , het nut t eloos -we id sche , het
verlorene en gevangene van Ieperen niet : Gent, in zijn
koppige stoerheid , in zijn geweldig machtvert oon , in zijn
angstwekkende bonkigheid, is echter uniek en ongeëvenaard.
Het is trouwens aan monumenten de rijkste der Belgische
steden. Het telt er, volgens de statistiek der Koninklijke
Commissie, die over historische en archeologisch-merkwaardige gebouwen een waakzame hand uitstrekt (dit is, ziet
u, louter beeldspraak) , het telt er zeven en twintig,
waar Antwerpen zich tevreden moet stellen met achttien,
Brugge er maar veertien vertoont , Mechelen slechts op
eenzelfde getal als Brugge mag bogen, en zelfs Brussel,
de hoofdstad, niet zonder schaamte alleen op zeventien
monumenten kan wijzen, waaronder dan nog slechts vier
van eersten rang , tegen dertien te Gent . Ziedaar , niet waar, welsprekende cijfers... Wel lag al die bouwkundige
schoonheid vroeger besloten binnen de huizen eener leelijke moderne stad. Nu heeft men ze uit die huizen ontbolsterd; men heeft de gebouwen blootgelegd en netjes opgepoetst; en... het is er niet beter op geworden. De meeste
monumenten -- Geeraard-Duivelsteen, St. Baafskerk, Belfort
en Lakenhalle, St . Nikolaaskerk, St . Michielskerk : dit
alles in één rechte lijn vlak bij mekaar. Vroeger gescheiden door de drukte der kronkelsteeg j es en nijvere winkelstraten, zag men de gebouwen minder gemakke l i j k , kon men
ze minder goed bestudeeren. Nu heeft men al wat er tusschen heen eeuw aan eeuw was komen nestelen en krioelen,
mooi weggeveegd. Statig stijgen nu de torens en net-ge-
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kuischt blokken kerk en hallen. Maar... leven ze nog ?
Men heeft de kuip van Gent een "museum" genoemd. Helaas,
de benaming is maar al te juist. Al die gedenkteekenen
van vervlogen grootheid staan hier werkelijk als zorgvuldig-opgestelde museum-stukken, mooi op ééne lijn, wat
groot om lederen dag afgestoft te worden, maar dan toch
best onderhouden, angstvallig "geconserveerd", en....
dood. Aileen nog een bouwkundig curiosum, wel heel interessant natuurlijk, maar waar alle leven van gevloden
is. Overdag merkt men het niet, en een paar honderd
congresleden, die in groep dit "monumenten-museum" bezoeken, kunnen het natuurlijk niet gewaar worden; maar ik
raad ieder aan , 's avonds omtrent negen uur de rechte
rij gebouwen eens langs te loopen : gezellig zal hij het
niet vinden, w61 grootsch, indrukwekkend en eenigszins
beangstigend... zooals de Dood is.
Ik zeg dit niet om u kippevel te doen krijgen, - alleen maar om te bewijzen, hoe moeilijk, hoe gevaarlijk
het is, te restaureeren. Dit is een zaak niet alleen
van geleerdheid, dit is een zaak hoofdzakelijk van smaak.
Restaureert men, om archaeologische voorbeelden op te
stellen ? Of doet men het omwege stedeschoon ?.... Ik
kan alleen de laatste reden aannemen. Het komt er minder op aan, een oud huis tegen vernieling te beschermen, dan de pittoreske schoonheid, den stemmingwekkenden toover ervan te vriiwaren. En die schoonheid, en
die toover : zij komen alleen van het Leven. Daar hebben geslachten aan geslachten hunne geestelijke beteekenis, hun gemoedsbestaan aan geschonken, die geestelijkheid, dit gemoedsleven, zij zijn het die oude
gebouwen schoon en stemmingrijk maken. Laat ons
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dan ook voorzichtig zijn, laat ons behoedzaam omgaan met
de steenen, die nog zinderen van heel een verleden...
Restaureeren "in Stijl", architectonische zuiverheid
herstellen, hermaken zooal s het oorspronkelijk bestond ?
Waarom dan niet ineens alles afbreken, en fonkelnieuw
heropbouwen ? Dan eerst bekomt men allicht oorspronkelijke
stiptheid. Maar dan ook heeft men het leven gebannen,
en men ondergaat den wrevel, dien men in nieuwgebouwde
kerken gevoelt, dewelke, in de zuiverste gothiek van de
derde periode opgetrokken, u beletten alle godsdienstige
gewaarwording te ondergaan.
Hebben de congressisten dit in Gent wel gevoeld ? De
wandeling is vluchtig geweest . Het Gravenkasteel - een
voorbeeld van goede restauratie - heeft men nauwelijks
bezocht . De Puinen der Sint Baaf sabdi j - het beste voorbeeld van prachtige bewaring, - heeft men ter zijde gelaten. Maar men heeft duchtig geget en in het fonkelnieuwe
Posthotel - bok Kunst in 't Openbaar -, en geluisterd
naar den burgemeester S if f er , die de opgetogen men igt e
voor 1913 de nooit-volprezen genoegens beloofde eener
Gentse wereldtentoonstelling....
's Anderen daags : naar Antwerpen, heel vroeg al.
En zie : hier pleng ik een traan. Stel u voor dat deze
honderden menschen die, door zich aan te geven als lid
van dit Congres, zich zelf een brevet van bevoegdheid
in, of op zijn minst genomen, van liefde voor kunst in
't openbaar hebben gegeven , - stel u voor dat deze congressisten (weliswaar zonder voorafgaande studie, zonder
onderzoek, zonder nadenken ook al) algemeen haast den
wensch hebben geuit, de Antwerpsche hoofdkerk te ontmantelen.... Ik zal hier, in deze courant, waar door zeer be-
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voegde kenners van Noord- en Zuid-Nederland het standpunt
van uw Antwerpschen correspondent , die de ontmant e l ing
op de beste gronden en met volledige documentatie verwerpt, bijgetreden en verdedigd werd, - ik zal hier niet
uitweiden over een feit , dat per slot van rekening toch
maar een "congres -wensch" is,waar geen enkel ernstig
mensch de waarde van overschat . Een argument tegen dezen,
die het behoud van het statu-quo of althans eene regeling
voorstaan, die de huisjes rondom de kathedraal recht zou
houden, is dus deze "wensch" zeker niet; een sanctie van
de denkbeelden der ontmant e l aar s kan dit niet worden :
daar zou heel wat meer voorbereiding toe noodig zijn geweest. De meening van een paar honderd onvoorbereide "amateurs", die oordeelen op eerste zicht en zich overtuigen
laten door congres-welsprekendheid, kan zeker niet opwegen
tegen het grondig onderzoek van dezen die, al zijn zij
maar een paar dozijnen misschien, met kennis van zaken
spreken.
Maar wat ik niet begrijpen kan is,dat menschen, die
zichzelf voor kenners in het vak laten doorgaan, en waaronder er werkelijk kenners zijn, na een bezoek aan 't
"ontmantelde" Gent , den moed hebben , de ontmantel ing van
Antwerpens hoofdkerk aan te bevelen. Had ik niet gelijk
te beweren, dat ze niet heel veel hebben gezien ?..."En
Belgique, on pense en bande" zei eens Charles Baudelaire.
Die kuddegeest tast blijkbaar ieder aan, die een Belgisch
Congres meemaakt . Het zal voldoende zijn geweest , dat
een woordvoerder het uitgekleede stedeschoon van Gent heeft
geprezen, om ieder te overtuigen dat men nu ook maar Ant-

werpen uit moet gaan kleeden.... Het is waar dat het Gravenkasteel heel onvoldoende, en Sint Baaf sabdi j heele-
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maal niet werden bezocht....

Na deze kleine vergissing - ik bedoel den ontmantelings-wensch - bezocht men het Plantijn-museum. Hier werd
alles perfekt bevonden... en terecht. Want , al is het
ten zeerste betwijfelbaar of hier alles onvervalschtecht is en nauwkeurig-stipt zooals in den tijd van den
grooten Meesterdrukker : men voelt hier stemming, men
ondergaat hier atmospheer, men ademt hier bezonken schoonheld in, van voor eeuwen her, en van alle toekomstige
eeuwen. En zie j e , daar komt het op aan.....
Toen nog : bezoek aan scholen, ontvangst ten stadhuize,
burgemeesters-welsprekendheid, complimenten, eten, drinken. En slechts tegen middernacht in bed.
Hetgeen ons, moedige voorstanders van Kunst in 't Openbaar, niet heeft belet, 's anderendaags om negen uur stipt
naar Ieperen te vertrekken.

N.R.C., 17 Octobet 1910.
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KUNST IN HET OPENBAAR

III
Brussel, 16 October.
Ik zeg een ootmoedig mea culpa : het Congres heeft niet
langer den kwaden geest ondergaan; te Ieperen werd niet
langer "en bande" gedacht ; men heeft er duchtig getwist;
men ging er haast vechten. Was het de al te lange reis
geweest in een "specialen" trein, die niet veel rasscher
ging dan een bommel-treintje; - wat misschien te wijten

was

aan 't feit, dat dien dag de werkstaking der "chemi-

nots" uit was gebroken, en wij niet ver van de Fransche
grens meer waren ? Hoe 't weze : ik ken iemand die, een
legertje mieren tusschen vel en vleesch zijner beenen,
nogal kregelig was, toen wij , congressisten, op het lepersche stationperron door het gemeentebestuur aldaar werden
verwelkomd. De wrevel week echter bij 't betreden van
het weidsche stationsplein. Links, een groep afzichtelijke
moderne villatjes, waarvan de kleine , vermeten renaissance-architectuur aandoet als speelgoed op deze groote
vlakte. Rechts echter de overblijfselen der vestigingen,
opget rokken door Vauban : thans heerlijk levende puinen,

bemost

en beboomd.... die wij natuurlijk onmiddellijk

onder onze congres-hoede hebben genomen, hetgeen waarlijk
niet zoo heel overbodig schijnt te zijn...
Door de kronkelende straatjes thans, vol zestiendeen zeventiende - eeuws che geveltjes tusschen de dubbele
haag der verbijsterde Iepristen , die blijkbaar niets
begrepen van de groot - st

eedsche

invasie (wij zagen er

allen echt-keurig uit, én de toiletten der dames, die
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aldus aan Kunst in 't Openbaar meededen, waren elk op
zichzelf een sonnet van José Marie de Hérédia waard, zoo
bereikten wij de reuzen-Hallen, het grootste gebouw dat
de wereld der Middeleeuwen ons uit de 13e eeuw heeft overgelaten, en thans nog een monument dat , door zijne bouwkundige stoutheid , met verbazing slaat . Langs buiten heeft
het natuurlijk een houten japon aan : kepers en planken,
die een niet-oninteressant netwerk uitmaken, wijzen, als
bij elk Vlaamsch gebouw dat zich eerbiedigt, erop, dat
men ook hier aan 't verstellen is. Dit neemt niets van
onze bewondering af, als we, langs den brokkeligen trap
- goddank, nog niet vervangen ! - de kilometer-lange zalen
der bovenverdieping bereiken, met dit wonder : hun zoldering, rijzend, rib aan rib , naar de onzichtbaar -ho oge nok. Wat voor kerels, die dertiende-eeuwsche bouwmeesters,
welke reuzen, ...die, bij al hun overweldigenden durf,
de naiefheid behielden, elken dwarsbalk kantf i j n te besnijden, te versieren met namen en figuren, te beschilde-

ren met diepe en lichte kleurtjes ... Wij gaan in de vensterbanken zitten; door de groene ruitjes zien we de al
te groot-geworden ruimte der pleinen, de gesloten geniepigheid der druilende straatjes. Ieper, met Brugge en
Gent de grootste stad van Vlaanderen in onze ep i s chen
tijd, telde toen twee honderdduizend inwoners. Thans nog
slechts, - vervallen , ontmant e 1 d , ontzield, en door het
bestuur der ijzeren wegen van de beschaafde wereld afgesloten, - thans nog slechts een achttien duizend... Stel
u de desolatie eener, aldus te groot-geworden, stad goed
vóor....
De hellezalen zijn geschilderd geworden. Voor een vijftig jaar heeft de Iepersche ediliteit noodig geacht, verf
34

te laten strijken over de meters-wijde wanden. Waarschijnlijk omdat het in de Middeleeuwen ook wel zóo zal geweest
zijn; - al stel ik me voor, dat het toen toch wel anders
was... Want hier heeft Pauwels noodig gevonden, te toonen
welk een uitmuntend navolger van Géricault hij was (o,
die Dood van Ieperen , met den brons-groenen pestlijder
waar een rossen zonnestraal over glijdt !) ; Guffens had
de betere gedachte, op de principen van Hendrik Leys voort
te gaan, al deed hij het met al te zoete slapheid; en
slechts Delbeke, de genegeerde en geniale Delbeke, wist,
met onvolprezen aanminnigheid en een takt , en een kleurgatutla , die niets van de nobel-strenge schoonheid van het
binnengebouw afdoen , - te bewijzen, dat hij al leen een
juist begrip van wanddecoratie
ie bezat...
Toosten; eten; drinken : veel en gezellig.
En dan : bezichtigen van den gevel der Hallen. Het
valt wel mee, al heeft men toch wat heel erg veel opge knapt . Waar het echter over zijn hout gaat : aan het hoogoprijzende dak. Dat dak was oorspronkelijk opgetrokken

in baksteen; die woog echter te zwaar, en dan heeft men,
ik meen in de 15e eeuw, schal ieën aangebracht . De architect, die het gebouw te re st aureeren kreeg, had de goede
gedachte, niet opnieuw baksteen aan te brengen; hij behield de zacht-kleurige leien; of liever neen : hij behield de leien niet . Want, het ongeluk wilde, dat een
paar der oude leien, gezakt en afgevallen waren. Wat doet
nu de architect? Hij laat al de oude leien wegnemen, door
fonkelnieuwe.... en veel zwartere vervangen, en vindt

het tevens mooi, tusschen de lucarnes, overgroote beschilderde schilden , aan te brengen onder voorwendsel , dat

die er, op een gegeven oogenblik - hoewel niet bij den
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oorsprong - ook zijn geweest . Die schilden zal hij , wat
verhouding en teekening aangaat , allicht aan zijne verbeelding alleen te danken hebben. Hoe 't weze zij schijnen, waar ze thans 1 iggen, van het leien dak af te glijden, en... zijn foei - l ee l i j k , waar het summa summarum
al leen op aankomt.
Het banket had ons congressisten-hoofd verhit : de
heeren restaurateurs moesten het hier reeds verduren...
Het werd erger bij den gevel der hoofdkerk.
Stel u voor : vbor een vijftig j aar , had men den hoofdingang gerestaureerd, verplaatst , en - naar het oordeel
der huidige herstellers - verknoeid. Wat hebben de tegenwoordige herstellers nu gedaan ? Ze hebben de ingang van
voor vijftig jaar maar weer geheel afgebroken, en nu weer
mooi op zijn plaats herbouwd. En of het er fijntjes uitziet ! En zoo proper.... Ik heb echter een vrees, die
ik u niet verberg. Als er nu, over vijftig jaar weer eens
iemand kwam, en ontdekte dat ook de herstellers van heden
zich vergisten ? Dan weer maar afbreken ? En herbouwen ? ... En dat noemt men een gebouw... bewaren ! .. .
Maar er komt veel erger. Aan de hoofdkerk paalt een
oud klooster. Het is in de drie onderscheiden perioden
opgetrokken. Zooals het thans is,kan het zeer zeker,
zonder aesthet ische schade , worden opgeknapt,... al is
het ook éen heerlijkheid van ingetogen leven, van bezonken sentiment; en , - vermits het nog heel goed recht houdt
- ik persoonlijk vind het heiligschennis, iets maar te
doen dat de rust en de teedere schoonheid kon storen van
de binnenplaats, zô6 stil, weemoedig om den groenbemosten
waterput , waarvan het zwarte water 't onbewogen loover
van een wilg weerspiegelt ; van deze gaanderij , waar, hij,
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die goed toeluistert, nog den schuivenden tred der bedeesde nonnen hoort schuiven; van deze kuische en koele cellen; van het reuzendormitorium, in zijn strengen stijl
zoo echt groot sch- Iepersch . Nochtans : laat men wat opknappen, als het absoluut noodig is. De Iepersche heeren
willen echter verder gaan. Zij hebben het mooi bedacht,
hoe dit klooster er moest uitzien bij zijn oorsprong.
En... nu gaan ze bijbouwen wat ontbreekt, en... vervangen wat hun maar eenigszins brokkelig voorkomt , en den
indruk van het bijgebouwde, modern-oude verbreken kon.
Denk maar niet dat ik overdrijf : gij zoudt u over
de Iepersche inzichten en gebruiken vergissen. Ben voorbeeld van die gebruiken : in de Iepersche Hallen steunen de gewelf-lijnen op gebeeldhouwde, witsteenen consoles der dertiende eeuw. Of liever : steunden; want
nu heeft men al die draagstukken weggenomen, en door nieuwe namaakstukken vervangen . En al dat heerlijke dert iende-eeuwsch beeldhouwwerk, dat nota bene bijna algemeen

ongeschonden Was, heeft men op een hoopje gesmeten, waar
elk congressist die prachtig-gevoelige kopjes op kon rapen en mee naar huis dragen... Wel is waar zien de nieuwe sluitstukken er proper uit als een nieuw stuiverstuk...
Gij kunt denken of den Ieperschen restaurateurs door
het Congres der kunst in 't openbaar geluk werd gewenscht
met hun... zuiveringswerk ! Br werd getwist zdozeer ... dat
we weer maar eens onzen specialen trein misten. Zonderling trouwens, die "speciale" treinen die altijd vertrekken zonder hunne "speciale" reizigers...

En is anderen daags hebben we algemeen , in eene eindzitting, ons genoegen uitgedrukt over deze vermoeiende, maar per slot van rekening t och heel gezellige,
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en alleen wat lichtzinnige dagen. Weêr eten. Weêr drinken. En dan : vaarwel, tot volgend jaar,... te
Rare !
N. R. C. , 18 vctahen 1910.
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PRINS HENDRIK TE BRUSSEL

Onze correspondent te Brussel schrijft dd. 17 October :
Zijne Koninklijke Hoogheid prins Hendrik der Nederlanden is de gast der Belgen. Hij is hoofdzakelijk gekomen,
naar het heet , om de expositie te zien, zooals voor hem
zoovele andere hooggeplaatste personen het deden. En dat
doet hij wat laat , want werkelijk, van de tentoonstelling
is het nieuwe wel wat af. Maar het Hollandsche Paviljoen
ziet er keuriger uit dan ooit. Zooals ik u daareven uitvoerig seinde, was het eerste bezoek van den prins voor
de tentoonstelling van het land , dat hij tot het zijne
heeft gemaakt , naar zijn keus en door zijn hart. Dat bezoek was langdurig en uiterst sympathiek. Het eenigszins
stijve en beschroomde van Z.K.H., dat ook uit de onroerbare, strakke lijnen van het gelaat sprak, maakte plaats

aldra voor een glimlach, waarvan de beteekenis voor niemand verholen zal zijn gebleven. Wat wordt de prins jong
als hij lacht ! Hoe wordt het klaar in zijn aangezicht
Hoe voelt men dat deze prins hoofdzakelijk, onder het
protocol aire masker , een mensch is vol leuke indrukken,
die hij heel graag meedeelen modht, als dit zoo maar ging;
een mensch met hart en fantazie, bonhommie en fijnheid,
waarvoor men eerbiedig op een afstand blijft zoolang hij
zich zijne rol van prins-gemaal herinnert , maar die u
aantrekt, onwillekeurig, als uit zijn glimlach u eene
gul-levende menschelijkheid tegenstraalt. Die mededeelzame glimlach is het, die dit bezoek zoo echt Hollandschgezellig heeft gemaakt, zoo familiaal en haast familiaar,
zoo "knusjes" zou ik zeggen, indien het woord in zulk
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deftig gezelschap thuis hoorde. Men had de goede idee
gehad, slechts heel weinig invitaties uit te sturen. De
storende massa, die voor off icieele lieden, en ook voor
de pers, dergelijke bezoeken tot wrevelwekkende corvées
maken, had men gelukkig buit engehouden , en dat had niet
weinig tot de intimiteit bijgedragen; waar enkele damestoilettes een blijde en verfijnde noot aan gaven.
Trouwens, prins Hendrik reist incognito. Al is hij
de gast van koning Albert en wordt te zijner eere een
hofdiner gegeven, zijn bezoek aan onze hoofdstad en aan
onze expositie is van geen anderen aard, heeft geene andere bet eeken i s dan, o.a., die van den prins van Monaco,
den tsaar van Bulgarije, den kroonprins van Duitschland
en den prins van den bloede uit Japan. Ook voor dezen
was er ontvangst aan het hof; nochtans had hunne reis
heel wat minder te beteekenen, off iciëel , dan die van

ex-president Teddy Roosevelt . Zij kwamen incognito, en
prins Hendrik komt eveneens incognito.
Waardoor komt het dan dat , terwijl de prins van Monaco
- die hier nochtans eene publieke voordracht hield -,
de Bulgaarsche tsaar - die zich door een lang verblijf
als het ware inburgerde e n zelfs te Wi lri j ck ging vlie.

gen -, dat ook de andere gasten bij het sceptische Brusselsche publiek niet veel meer dan een "succès d'estime"
mochten behalen; wel heel beleefd werden ontvangen en
sympathiek bejegend , maar... het hart van onze landgenoo-

ten toch eigenlijk koel lieten, van hun aandacht niet
meer meenamen dan een gauw-verdoezelden indruk ? Waardoor
komt het , daarentegen, dat de nieuwsgierigheid van het
volk, van de massa, halsreikend naar prins Hendrik gaat;
hem beschouwt - hij die niet eens regeerend vorst is 40

als een zeer speciaal bezoeker, heel wat anders; en beters, en tevens meer eigens, dan de andere hooge en groote
lieden?....
Want dit is niet te verbloemen of te negeeren : hij
is hier, te Brussel, als een brandpunt van heel bijzondere
sympathie; hij heeft hier een genegenheid verwekt , die
nu nog onderdoet, misschien, voor weinig geduldige onbescheidenheid, maar morgen uit zal breken in gejuich, zoo
het Z.K.H. gelieve, zich den volke, den echten volke te
vertoonen. Die genegenheid, ik mocht ze van morgen al
vaststellen, toen ik op den int ernat ional en trein stond
te wachten, die prins Hendrik aan de koninklijke halte
te Laeken neer moest zetten. Stel u voor : die halte ligt
midden in de tuinen van het koninklijke paleis , waar natuurlijk niemand binnen mag (en ook ik heet in dit geval
Nemo) . Pogingen om op het spoor te komen waren verijdeld
geworden : verbod mij te vertoonen, zelfs onder een werkmanspak. Toch heb ik z óó gemanoeuvreerd, dat niets van
de aankomst me is ont snapt . Vlak over de koninklijke halte
moet ge weten, is een oud huis in afbraak, in de diepte
echter, zoodat daar niet veel van het ontvangstpaviljoen
te zien was. Ik ben echter op een muur geklommen, heel
bovenop, en vandaar heb ik alles mooi kunnen opnemen...
Gij kunt wel denken dat ik op mijn observatorium niet
lang alleen bleef; weldra was ik omringd, zooniet van
confrères (die genoten , tevreden , hun middagmaal) , dan
toch van de Laekensche st raat j eugd , die wel niet heel
beschaafd is , maar genoeg van Belgische geschiedenis afweet om een Brusselsch journalist te beschermen. Dat bleek
weldra uit hun gesprek, dat beknopteli jk hierop neerkwam :
dat ze de Revolutie van 1830 betreurden, vermits men "in
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Holland toch ook Vlaamsch klapt" (sic !) ; dat de prins
een "Charel" was (bedoeld wordt : een flinke kerel) , vermits hij de man is van dat klein k on ing inneken daar" (resic I); en dat onze koning goed deed, uw land te bezoeken,
.

vermits hij er zoo goed ontvangen was geworden . En toen
de trein aan de halte stil hield, klonk uit den mond van
een der dreumessen een geestdriftig "Vivan de keunink",
aan het adres van prins Hendrik,.... dien men zich, als
gemaal van eene koningin, moeilijk anders dan als koning
kan voorstellen...
Aldus de Laekensche ketjes, die bij vorige hooge bezoeken zeer zeker van minder belezenheid en enthoesiast ische deelneming blijk zullen hebben gegeven . En aldus
ook de Brusselsche bevolking, die zich van middag om het
paviljoen van Groot-Nederland verdrong om den prins hartelijk en gul te begroeten.
Het is, ziet u, dat ons, Nederlanders en Vlaaomsche
Belgen, een band samenhoudt die, niettegenstaande de welbekende "oude veet en" , die men ons we l i swaar per fas et
nefas als "vergeten" voorhoudt , - een band die niet te
slaken is , en zoo maar niet , wat sommigen wel zouden wenschen, te negeeren. Die band is : de taal. Wij vergeten
niet , wij Vlamingen, - waarvan de grootvaders in 1830
misschien meévocht en voor eene onafhanke l i j khe id , die
ook wij waardeeren en hoog houden, - wij vergeten niet
wat wij, ondanks alles, aan Noord-Nederland verschuldigd
zijn. Wij immers zijn, door een verbasterd en onlogisch
onderwijs, door eene verkeerde opleiding, door staatkundige toestanden, die allesbehalve natuurlijk zijn, gedoemd
tot onmondigheid. Geplaatst tusschen twee beschavingen,
waarvan de eerste - de Duitsch-Germaansche - ons bindt
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door de taal en de denkwijze, en de andere - de FranschLat i jnsche - ons boeit door heel een pedagogisch en opvoedkundig verleden, zijn en blijven wij ontredderd als
een scheepswrak, zoolang we niet hebben gekozen tusschen
beiden : een Fransch Germaan, of een Germaansch Franschman
te worden.Daartusschen in bestaat er niets, dan het Marol 1 i a.an s ch , zoo naar zeden , als naar taal . Zouden wij nu
ons Germaansch-Vlaamsch voor het , per slot van rekening
vreemde, Fransch gaan ruilen (zooals Verhaeren, Maet er1 inck , en z oovee l anderen het doen) ; of zouden wij in eene
Germaansche taal half -Lat i jnsche denkbeelden en begrippen
gaan uiten ? Want dit was voor een paar geslachten, het
onontkomelijk d i l emuma , - onontkomelijk z oo l ang men eigen
cultuur en eigen natuur onvervalscht wilde uitdrukken....
De Vlamingen zijn het echter langzaam bewust geworden,
dat , uit zulken dubbe l z inn i gen toestand geen redding was,
dan door het veroveren van eene eigen cultuur - waaraan
de Lat i jnsche bestanddeelen geenszins uitgesloten worden,
- bij middel van de eigen taal . Die taal bestond bij ons
nog slechts als een volkstaal. Hoe bloedwarm de Vl aamsche
literaire beweging sedert 1830 ook was : hare uitdrukkingswijze en -middel , de taal , liet oneindig te wenschen
over. Maar die taal, zij was, benoorden den Moerdijk,
niet alleen de taal der Fraaie Letteren : zij was ook
eene echt-wetenschappelijke taal . Daarin zouden onze Vl aan sche geleerden zich oefenen, niet alleen kennis maar ook
taalbegrip en taalgevoel opdoen. Die nieuwe Nederlandsche kennis , dat inniger en beredeneerde taalgevoel, zij
kwamen eindelijk ons onderwijs te goed. Zoo er , in 188283 , spraak kon zijn van en eene wet kon gestemd worden
over Nederlandsch M.O. in België, dan danken wij dat groo-
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tendeels aan de Nederlandsche wetenschap, vertolkt in
de Nederlandsche taal. Is er thans eene bloeiende, hoogere, gekuischte letterkunst in Vlaanderen, dan danken
wij die aan bedoelde wet van '83, en, door terugslag,
aan Nederland, die ons de eigen taal beter leerde kennen
en beminnen. En krijgen we morgen eene Vlaamsche universiteit, dan zal weer de Nederlandsche, de Noordnederlandsche wetenschap er hoog t roonen , want het zal uit hunne

betrekkingen met Hollandsche professoren geweest zijn,
en uit hun studie in Hol landsche publicaties, dat onze

aanstaande Vlaamsche hoogleeraars de noodige technische
taal zullen hebben geput.
Vlaanderen groot dus, Vlaanderen geheel zijn eigen,
Vlaanderen met eene eigen cultuur, dank zij de groote
Nederlandsche cultuur.
Wisten dit nu de Laekensche "ketjes" van vanmiddag ?
Was dit het tentoonstellingspubliek zich bewust ? Och
neen, natuurlijk. Maar de diepe ondergronden van dat bewustzijn roeren in lederen Vlaming, ook in den minst-ontwikkelde, als hij aan Holland denkt of iets van Holland
te zien krijgt. Er is iets blijs en fiers aan hem, als
de omstandigheden hem dwingen, ook eens "Hollandsch te
praten", hoe slecht hij het ook moge doen . En tegen een
Hollander ziet hij altijd met eerbied op, want deze en de Vlaming gevoelt het , al zal hij het moeilijk onder
woorden brengen, - want deze bezit, verwerkt tot een edel
kleinood , wat hem , den Vlaming , bleef een ruw en nb ol sterd stuk erts : de gemeenschappelijke taal.
En die gemeenschappelijke taal is het , die hij erkent
en bemint in al dat uit Holland kwam. Daarom verwekt elke
Hollander zijne sympathie, onwillekeurig. Hoe zou het
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dan ook prins Hendrik niet hebben gedaan, hij die - al
reist hij incognito,- een zeer doorschijnend incognito,
- hij die vertegenwoordigt in België de veste van Nederland, het Huis van Oranje ?
Heil dan prins Hendrik, drager van Groot -Nederland' s
taal !
N.R.C., 1 8 vctaben 1910.
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DE TENTOONSTELLING TE BRUSSEL
HET FEEST DER BEKROONDEN
Brussel, 18 October.
Ziehier, tot aanvulling van mijn daareven-gestuurde telegram, de interview die ik afnam van de sympathieke Musch
van het Jubelpark, die sedert jaren het ijzeren bintwerk
onder het dak van de groote halle bewoont, en, door hare
hooge positie, beter alles overzien kon dan wij, opgesloten in de ruimte voor de pers . Het vriendelijke dier,
dat ik heel den duur van het feest her en der had zien
fladderen, vertelde :
"Jawel, het is een mooi feest geweest. Ik weet niet
of u als ik ben , maar ik ben dol op uniformen. Dat u
ze te zeer gewend bent om er u nog aan te interesseeren ?
Ja, maar het neemt niets af van de pracht, die uitgaat
van een groep decoratieve diplomaten, trouwens mooi elk
op zich zelf. Hebt gij bijvoorbeeld opgemerkt, wat een
heerlijke vlek kleur het was , toen de pauselijke nuntius
in zijn purperen mantel dat lang gesprek had, tenzij u geen oog
heeft voor kleur ? Maar dan zal u de roode jas van den
hertog van Camastra, Italiaansch commissaris-generaal
en ridder van Malta toch wel zijn opgevallen ? En al die
andere commissarissen-generaal , beurtelings aan het hoofd
van hun legertje voorbij den koninklijken troon trekkend :
de Duitscher Ravené in zijn hoog-gelaarsd uniform van
kapitein der keizerlijke garde; de Engelschman Wintour
in zwart trijp met korten broek; en het blauwe habijt
van jhr. van Asch van Wijck; de Brusselsche Turk Vaxelaire
Claes en de Antwerpsche Perziër Coetermans, zoo echt mo46

hammedaansch doend onder hun fez en achter hun diamanten
decoraties; en de Kabylen in lichtblauwe burnoes ; en
de prachtige Senegaleesche tirailleurs ; en de deftige Hol landsche soldaten, en de vijf gendarmen uit Monaco ?

..

.

Geen oog voor kleur ? Dan voor lijn toch ? Of hebt ge
ook de vaandels van de onderscheiden Fransche tentoonstellingsgroepen niet bewonderd, meest alle prachtig van teekening, en zoo stemmig na de bont - schetterende vlaggen
der andere naties ?...
"Ge houdt meer van welsprekendheid dan van prachtvertoon, zegt ge. Dan hebt ge uw hart kunnen ophalen aan
de redevoering van baron Janssen. God, wat draagt baron
Janssen mooi voor ! En welke sierlijke volzinnen : "Inaugurée dans une atmosphère de patriotisme et de loyalisme
ardents , objet de la sympathie et de l'admiration de 1'
étranger, l'Exposition internationale de Bruxelles connut
une existence de furie et d'apothéose jusqu'au jour ou
un désastre s'abattit sur une partie de ses merveilles."
Ja, dat is keurig en vooral fleurig Fransch. En deze diepzinnigheid dan : "Une exposition universelle et internationale n'est pas seulement un prestigieux ensemble, exhibant des forces toujours plus grandes empruntées à la
nature par le génie humain , la matière asservie par la
Science ou idéalisée par l'Art n'y exerce point une souveraineté sans partage, et à côté des éclatantes créations
de l'esprit y fleurissent , avec leur parfum discret , les
intarissables ressources du coeur." Maar ik verberg u
niet dat ik minister Hubert als redenaar veel plezieriger
vind dan baron Janssen. Wie heeft een ruimeren blik dan
hij, niettegenstaande zijne korte gestalte ? Wie zou,
als hij , dezen aanvang hebben gevonden : "En présence
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de cette nombreuse et brillante assemblée, ma pensée se
reporte vers la clôture de l'Exposition qui eut lieu en
l'an VI, à Paris." Minister Hubert zegt het met eene overtuiging, alsof hij er heusch bij was geweest . En hij laat
er, niet zonder trots, op volgen : "Comme nous sommes
loin d'une cérémonie aussi rigoureusement logique !" :
een volzin, waarvan ge al de diepzinnigheid zult smaken...
En dan deze psychologie van den tentoonsteller : "Certes,
l'exposant cherche à se faire connaître des foules de
plus en plus compactes qu'il voit défiler devant son
stand ; mais il tient non moins vivement à recevoir une
récompense en rapport avec le mérite de sa participation."
"Na zulke vaststelling mocht de prijsuitreiking beginnen. Ze heeft me geroerd tot in het diepst van mijn mus schenhart . Hebt ge gezien hoe aandoenlijk koning Albert
en minister Beernaert op elkander de theorie van het Wederkeerig Dienstbetoon hebben toegepast ? Nauwelijks had
de minister den koning een diploma overhandigd, of de
honing reikte er een den minister toe . En dat vind ik
heusch eene beleefde handelwijze .... En hebt ge verder
opgemerkt , toen elk bij beurte zijn roode rol en zijn rood
boek in ontvangst kwam nemen, hoe zonderling de minister
van Japan was gecostumeerd ? Neen, dât heet ik nu eenmaal
de verste nationale traditie met het meest acute modernisme paren : die heer was gekleed als een historisch Samoerai op een teekening van Oetamaro; maar in zijn hand
droeg hij een hooge zij...
'Maar ik verhaast mij tot den stoet van den Belgischen
Arbeid te komen, zooals die goede heer Mabille hem heeft
ingericht. Die heer Mabille - zijn naam duidt het trouwens
aan - moet een zoon zijn van Queen Mab : nooit werd zoo-
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veel f antaz ie aan zulke edele gratie gepaard. Ziehier,
onmiddellijk na de Kapel der Gidsen op hunne nerveuze
gitzwarte paardjes , de vlaggen van alle naties te paard
en te voet, en de phalanx der hellebaardiers van de tentoonstel1 ing voor Oude Kunst , de oranjedragers van
schilden en pennoenen : het is het Belgische schoolwezen
dat voorbijtrekt, van laag tot hoog, universitair als
technisch. Na deze kleurschetterende symboliek : het realisme der werklui van Cockerill, met hunne lompe werktuigen, in hun donker werkpak : eene forschheid na deze teederhe id , voortgezet in de matrozen der problematieke Bel gische vloot, in de arbeiders aan post en telegraaf, en
besloten door de honderd vlaggen van de Antwerpsche "Fédération Mar it ime" , onder wier leden ik vergeefs naar
Louis Franck heb gezocht... Weer komt liefelijkheid deze
noeste werkelijkheid opfleuren : alleraardigste meisjes
stellen, tusschen de knapen die bebloemde masten dragen,
den landbouw voor. Voorwaar ik zeg het u : wij bezitten
in Vlaanderen als in Wallonië allerkeurigste boerinnetjes.
Béne vooral, die met hare korte kousen... Mais passons.
Daar komen trouwens de niet minder sympathieke Brabantsche melkboerinnetjes aan in het traditioneel costuuin,
onder de groote kanten muts; de hoppeplukkers uit het
land van Aalst volgen; boschwachters en hoornblazers voeren den talloozen troep der jachthonden. Het is wezenlijk
een feest voor de oogera... Dag, mulderin !, zoo aanminnig
.

rijdend op uw tam ezelken tusschen de witbestoven muldersknechten. Dag, statige Belgische Bierbrouwerij ! , daar
hoog op uw Brabant sch paard, omringd door de welgedane
brouwersgasten, midden in de tonnekens bier, en gevolgd
door het schild der beroemdste staminees : "de Vierkante
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Pot" en "de gedraaide Haan", "de Prins Charles" en "de Koning van Spanje"... Maar daar is weer de harde, de bewusternstige nijverheid : de glasblazers, de mijnwerkers onder
den lederen helm, de brandende lamp in de hand, vergezeld
van de nobele schoonheid der vrouwen, die eveneens in
de mijn neerdalen. Want die vrouwen uit de kolenstreek
hebben eene eigene schoonheid, die aandoet door haren
ernst... Dan komt de liefelijke groep der kantwerkers,
achter het kartel aan, waarop een spinneweb herinnert aan
natuurlijk kantwerk; schuchter treden zij voorbij, de
al te nederige arbeidsters, die wonder aan wonder den
onvolprezen schat onzer kunstnijverheid verrijken... en
er minder dan een hongerloon aan verdienen. Maar de goudsmeden, onder gulden looveren, komen met hun verblindende
pracht deze zwarte gedachten verdrijven. En dan zijn het
de kraaknette verpleegsters (of zijn het dienstmeisjes ?
Wij zoeken er juist een; ze zijn wat moeilijk om krijgen
tegenwoordig !) En daarna een aantal symbol ieke dames ,die ,
tusschen de vlaggen, allerlei maatschappelijke werken
en sociale inrichtingen vertegenwoordigen. Waarbij zich,
eveneens symboliek, eene mitrailleuse aansluit, omringd
van flink-gewapende soldaten....
"Dan liep het af. De koning mocht, langdurig toegejuicht, tusschen de dubbele haag der groetende vlaggen,
wéer naar huis rijden....
"En zoowaar, dit is de schoonste dag van mijn musschenleven geweest, - al durft gij sceptisch lachen, meneer
de geblaseerde journalist .... "
En hier vloog, misprijzend, de musch weer omhoog onder
het glazen dak, waar de lage zon gele vegen over lei.

N.R.C., 19 Octobet 1910.
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CHARLES VAN DER STAPPEN t
Brussel, 22 October.
De Dood graast - zooals Aischylos zou zeggen - de Dood
graast onder onze beeldhouwers. Slag op slag wordt onze
schitterende nationale school getroffen in hare edelste
vertegenwoordigers. Na DeVigne, Dillens; na Dillens, Lambeaux; na Lambeaux, Meunier; na Meunier, Van der Stappen;
het is een groote generatie die heengaat : deze die, tegen
alle academisme en romantisme in, het Leven en de Schoonheid beleed langs den weg, getoond door de Italianen der
Renaissance, om eene meer monumenteele, minder realis-

tische school voor te bereiden, die in George Minne en
in Kemmerich hare zuiverste uiting vindt.
Tot die evolutie had Charles van der Stappen het meest
van allen bijdragen, niet zoozeer door zijn voorbeeld,
maar vooral door zijn professoraat en zijn geest. Zelf
geen groote kunstenaarspersonal ite it , bezit hij noch de
zuiverheid van DeVigne, noch de levendige gratie van Dillens, noch de wulpsche macht van Lambeaux, noch de diepmeewarige menschelijkheid van Meunier. Uitgegaan van Do-

natello, en zelfs van Verrocchio, droeg zijn eindarbeid
den stempel van Rodin; terwijl bij oppervlakkige beschouwing "Ompdrailles" van Lambeaux en "Les Batisseurs de
Ville" van Meunier konden zijn. Maar wiens voorbeeld hij,

bewust of onbewust, ook volgde, hij bleef een uitmuntend,
en per slot van rekening toch steeds zelfstandig, nimmer
slaafsth navolgend leerling; want hij was een uitmuntend
boetseerder, alleen getergd door den daimon van het eclectisme.
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Dat eclectisme was het,dat van hem een weergaloos professor maakte. Zelf een zoeker, bedwong hij in zijne leerlingen nooit den drang naar het nieuwe, het ongewone, het
onschoolsche. Hij kon elke neiging, elke strekking begrijpen; het ergst-revolutionaire schrikte hem niet af. Aileen
drong hij op strenge vormstudie aan; wist hij echter dat
kennis niet meer ontbrak, dan liet hij den teugel vrij
aan elke persoonlijke interpretatie. En zoo komt het dat
hij George Minne liet met goud bekronen om een zijner
allervreemdste beelden, en dat hij de grootste aanmoediger
was van Kemmerich.
Deze eclecticus had ook literaire neigingen. Zijn nauwe
omgang met Lemonnier en Verhaeren, zijne groote belezenheid, hadden, in ons land van onontwikkelde plastici

-

sommigen, en niet onder de minste, kunnen nauwelijks lezen, - op zijn werk een stempel van intellectueele schoonheid gelegd, die er misschien de Benige persoonlijkheid
aan gaven. De titel alleen van vele zijner beelden wijst
op die geestelijke bijbedoeling. En ik herhaal : vaak
slaagde hij erin, die bijbedoeling er een levend bestanddeel van te maken.
Zijn dood zal in veter hart eene leemte graven. En

ook daar, waar men pleegt Belgische kunstenaars vereenigd
te zien, zal zijn figuur ten zeerste worden gemist. Klein,
- de meeste onzer beeldhouwers zijn klein - dik, puff ig
van lichaam, had zijn rood gezicht, onder het streuvelig,
blond-grijze haar, met den schaarschen baard, achter den
gouden neusnijper, de machtelooze woede van een gebonden
stier. Korzelig en ontevreden van uitzicht, schoten zijne
korte gebaren uit, als misnoegd. Deze man, waarvan men
weet dat hij de goedhartigste, de beste der wereld was,
52

was om die goedheid als beschaamd : hij verborg ze onder
een masker van nijdigen wrok; hij wilde er schrikwekkend
uitzien, en slaagde erin, als dusdanig te imponeeren.
Ging hij echter lachen, ging hij vertellen uit zijn verleden, dan brak de zon door de wolken, en hij vertoonde
zich zooals hij was : de eenvoudigste en meest meegaande
onder de menschen.
Wat hij , de werkzame, de steeds nieuwe beelden en plannen ontwerpende, moet geleden hebben, lang gekluisterd
op het ziektebed, is niet te zeggen. Thans rust hij...
Moge zijn afsterven gelegenheid zijn, om eens te verzamelen al wat ook hem tot een grootheid in onze Viaamsche
beeldhouwschool maakte, hij wiens roem leed onder dien
van een Meunier, en zelfs van een Lambeaux.
N.R.C., 24 Oct abet 1910.
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KEIZER WILHELM TE BRUSSEL
Brussel, 25 October.
Als, éen dezer dagen, de Brusselaar zijn wekelijksch bezoek zal brengen aan de kinematograaf - en welke Brusselaar brengt niet éens ter week een paar uren in éen der
tallooze kinema's door ? - zal hij, bij 't afrollen van
de film, waarop de aankomst van den keizer van Du it s ch land wordt afgebeeld, zich de drie volgende vragen stellen. Eerst, en met uiterste nieuwsgierigheid : "Sta ik
er ook op ?" Want het is eene nieuwe liefhebberij geworden, iets als een sport, een nieuwe bron van aandoeningen : zich te zien bewegen, rondloopen, hoed-zwaaien,
lachen, roepen op de kinema. Men vraagt met welgevallen
aan zijn vrienden : "Zijt ge naar de kinema der Noordlaan geweest ?", en men voegt er nonchalant en onverschillig bij : "Ik sta er op"... De eerste nieuwsgierigheid
van mijn Brusselaar zal dan weer zijn, te zien of hij
erbij is. Die nieuwsgierigheid zal echter ditmaal helaas
met niets dan beteuterde teleurstelling worden beloond.
De krijgsmacht, de politiemaatregelen zijn zoo uitvoerig
en zoo streng geweest, dat tusschen de troepen en het
volk zelf een ruimte moest blijven van verscheiden meters.
Een bom, van uit de massa gesmeten, zou alleen een paar
piotten hebben getroffen. Het gevaar, voor koning of kei zer, was tot een minimum herleid; en ik vrees dan ook dat
heel velen zullen hebben toegejuicht, zonder te zien wien
ze toejuichten : daartoe stonden ze te ver, zóo ver, dat
geen kinema-oog ze zien en opnemen kon....
De eerste vraag van onzen Brusselaar aldus op negatieve
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wijze beantwoord, dan zal hij zich ten tweede afvragen :
"Waarom moeten die daar er weeral opstaan ?" Die vraag
zal met wrevel en bitterheid zijn gedrenkt. Want het moet
een knagende worm zijn aan 't jaloersche hart van hem,
die-er-nooit-opstaat, te zien dat "die daar" er telkens
en telkens op voorkomen. Want "die daar" zijn de j ournal isten. Hemel, hoe dikwijls is men mij, sedert de opening
der tentoonstelling en bij ieder bezoek van een Hoogen
Gast, komen vertellen : "Weet ge 't al ? Ge staat weer
op de kinema ! " Thans is het weer het geval . Wordt voorgesteld : Prins Hendrik in het Nederlandsch paviljoen.
En wie trekken het meest de aandacht ? Uw dienaar en de
correspondent van het Al g . Handelsblad, die men vlijtig
nota's ziet nemen... Moest ik een proces inspannen voor
misbruik van vertrouwen of zoo iets, aan elke kinemaondernemer die me, soms in de zonderlingste posturen,
op zijn kinema-doek laat dansen, en moest ik al die processen winnen; ik werd er rijk of........ En ik ben niet

de eenige : de veertien gewone verslaggevers der Brusselsche pers, de zes correspondenten van Duitsche bladen,
en de drie Nederlanders, die samen het "service de la
Presse" plegen waar te nemen, verkeeren in hetzelfde geval. Zoodat de wrevel van den Brusselaar, die zichzelf
steeds tevergeefs zoekt, maar altijd diezelfde hooge hoeden boven diezelfde sceptieke gezichten ziet, - zoodat
de wrevel van onzen Brusselaar goed is te verklaren, en
zelfs een journalist meelijden krijgt met hem.

De derde vraag, en de ernstigste, die hij - de Brusselaar - zich stellen zal, is : "Waarom heb ik, die geregeld

"Le Peuple" koop en hem dikwijls goedkeur, alweer, tegen
mijn principes in, dezen keizer toegejuicht ?".... Deze
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vraag raakt rechtstreeksche psychologie van den Brusselaar
aan. Want inderdaad, deze man is niet monarchistisch.
Beter gezegd : hij is onverschillig, en het kan hem niet
schelen of wij onder een koning of onder een president
leven. De verkoop zou er niet slechter om worden, en voor
dezen winkelier is dit hoofdzaak. Hij heeft het uitroepen
der republiek in Portugal goedgekeurd. Wil morgen de her-

tog van Orléans weer plaats nemen op den troon zijner
voorvaderen, hij , de Brusselaar, zal dat nogal natuurlijk
vinden. Hij is dus voor dynastieke bekommeringen onverschillig; en hoort hij een koning of een keizer roemen
of smaden, dan trekt hij philosophisch zijne schouders

op, en vraagt : "Is hij geen mensch als een ander ?"...
Tegen keizer Wilhelm heeft hij echter iets als een hekel.
Daargelaten dat de Brusselaar niet van den Duitscher houdt
- ook niet van den Franschman : vraag het maar aan vader
Beulemans ! -, komt de Duitsche keizer hem voor als te
ongewoon, te opdringerig, te veel plaats innemend. Hij

is, hetgeen de Brusselaar noemt "een stoeffer" en "een
waweleer", hetgeen wil zeggen, dat hij te druk doet en
te veel praat. Verre van mij, dit oordeel tot het mijne
te maken. Ik zal de laatste zijn om den Brusselaar gelijk
te geven. Ik deel u alleen zijn onvervalschte psychologie
mee, waaruit blijkt dat de Duitsche keizer hem niet sympathiek kan zijn, omdat hij, Brusselaar, niet kan lijden
dat men anders denkt en doet dan hij-zelf... Die Brusselaar is tevens opstandig tegen al wat uitgesproken gezag
is. Het is een nationaal kenmerk : de Belg wil heel graag
in het gelid loopen, zijn burgerplichten volbrengen, aan
de wet gehoorzamen, maar hij moet het mogen doen uit
vrijen wil , zonder dat men hem doe gevoelen dat hij er
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niet buiten kan... Dit zijn drie grondige redenen voor
den Brusselaar, om aan het keizerlijk bezoek tot op den
bodem des harten onverschillig te blijven. En nochtans
vanmiddag heeft hij gejuicht heel den weg lang, uitbundig
en geestdriftig, tot schor worden toe, en met tranen in
de oogen... En nu zit de Brusselaar in de kinema, en hij
vraagt zich, met eenig misprijzen voor zich-zelf, af :
"Waarom ?"
Eerst en vooral omdat niemand van prachtvertoon houdt,
als de Brusselaar. Zeker, zijn liefde voor praal doodt
in hem de spotziekte niet ; maar beiden zijn in hem

z6o

samengegroeid, dat ze eene alleraardigste feeststemming
weten te wekken : eene blijde opgewondenheid, nu en dan
gekruid met een lazzi of eene onbetamelijkheid waar lang
en luid an gelachen wordt. De Brusselaar, de Brabander,
zoon van Rubens en van Jordaens , houdt van pracht. En
of het prachtig was , van middag ! Die twaaRkdzend soldaten
in kleurig groot-uniform ; de wappering der vlaggetjes
aan honderden lansen en de schittering van honderden sabels; waarboven uit de tallooze vlaggen en wimpels aan
gevels en masten; en de commando's dan der officieren,
en 't gebulder van het kanon : geeft dât aan den Brusselaar, en hij juicht zijn ergsten vijand toe.
En dan : er ging ook zeer bepaald een hulde naar den
keizerlijken persoon. Dezen had men zich heel anders voorgesteld : ouder vooral - denk eens : hij is driemaal grootvader ! - en kouder , strenger , meer autoritair. Maar zie :
daar wipt een bijzonder vlug man in het rijtuig; zijn
gelaat is schrander , zijn blik bijzonder beweegbaar;
hij doet bijzonder hartelijk met onzen koning, praat aldoor, lacht met open gezidht, en groet heel minzaam, niks
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stijf. En hoe jong, hoe werkelijk jong hij er nog uitziet. Neen, dat valt wel meê ! Dat is de stugge keizer
niet die men had verwacht... En de Brusselaar, blij verrast, juicht maar, onnadenkend en voor dien flinken, levendigen kerel ingenomen...
Waarbij komt dat de keizer de uitmuntende gedachte
heeft gehad, de keizerin en de keizerlijke prinses meê
te nemen naar Brussel. Ziet u, de Brusselaar is familiaal.
Het familieleven, het familiegevoel zijn bij ons sterk
ontwikkeld. De vrouw van den Brusselaar volgt haar echtgenoot naar het koffiehuis , drinkt er naast hem een stevigen halven liter Münchener; is, in 't openbaar als te
huis, in gedachte als in feite, van hem niet te scheiden.
Nu heeft hij bij den keizer van Duitschland steeds gewaardeerd, dat ook hij van het gezinsleven houdt. Dat
de keizerin en de prinses zijn meêgekomen, als waren zij
vrouw en dochter van een Brusselaar, draagt zijn volle
goedkeuring weg. En juicht hij, dan is het niet alleen
vanwege het prachtvertoon, of omdat de keizer een mooi
man is : dan is het ook omdat hij goed echtgenoot en vader is...
Ziedaar het antwoord dat de overdenkende Brusselaar
in de kinematograaf zich-zelf kon geven. Dat het geen
biijk geeft van overdreven l oyal i sme , staat vast . Ik kan
er dan ook niet aan doen, zoo deze brief, door 't feit
dat hij alleen eenige aanteekeningen over Brusselsche
psychologie wilde meedeelen, niet zoo eerbiedig klinkt,
misschien, als den vorst verschuldigd was, dien we huldigen. Ik herhaal : ik geef hier mijn eigen oordeel niet.
Misschien tracht ik u dit morgen te ontwikkelen.
N. R. C. , 26 Octohen 1910.
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KEIZER WILHELM TE BRUSSEL
Brussel, 26 October.
Er zijn nog andere menschen te Brussel, dan.... Den Brusselaar. Iedereen kan niet tot den winkelstand, den groothandel of de brouwerij behooren. Zelfs leest iedereen
"Le Peuple" niet. Er zijn dan ook in onze stad wel een
aantal menschen , die om geheel andere redenen den keizer
hebben toegejuicht , dan om die , u gisteren opgegeven.
Ik neem het hun niet kwalijk. Er zijn er zelfs - de socialisten niet eens in acht genomen -- die heelemaal niet
hebben gejuicht. En ook dat kan ik hun niet kwalijk nemen.
Maar die niet te minder het keizerlijk bezoek als een
zeer gelukkige gebeurtenis noemden op andere gronden dan
die van onzen vriend Den Brusselaar, waarvan ik u de
simplistische psychologie heb ontvouwd. Vdor ik op die
gronden inga (of moet ik zeggen : vdor ik die gronden
betreed ?) moet ik u echter vertellen van de gal avert oo ning in den Muntschouwburg, die vanavond tot klokslag
middernacht al die Brusselaars, ... die De Brusselaar
niet zijn, vereenigd heeft.
Ik heb , in de laatste maanden van mijn leven , en zelfs
daarv6or, nogal heel wat zien gebeuren : nooit heb ik
iets prachtigs bijgewoond als deze "Gal aoper" , zooals
de Duitschers dat noemen. Tot in den engelenbak schitterde
het van uniformen en van 1 icht e , gedecolleteerde dames t o i 1 et t en . Mij had men in de "fauteuils" gep l aat st , waar
ik zat tusschen senatoren en Kamerleden : een gezelschap
dat me geenszins vreemd is, maar waar ik me toch wel
eenigszins bedremmeld tusschen voelde, want stel u voor :
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tusschen al die menschen waren er slechts twee zonder
decoraties of eereteekens : oud-burgemeester Buis, die
er nooit heeft gewild , en ik , die er nooit heb gekregen...
Boven is de aanblik eenig. In de eerste loges zitten de
hooge adel en de hofdignitarissen. Het fonkelt er van
diamanten, diademen, van hertogelijke, prinselijke, gravelijke kronen, boven een keur van de schoonste gezichten,
die men te Brussel, tusschen vijf en zes, in de Montagne
de la Cour ontmoet. Het midden van den eersten rang is
geheel in eene loge herschapen, beter gezegd in een geurigen tuin, waar chrysanten zich aan orchideeën paren.
Daar verschijnen, om kwart voor tienen, de keizer,
de keizerin - zwarte zijde met oranje ordelint en fonkelende
kroon - de koning, de koningin - in het wit met zwanendons de aldoor maar schoonere prinses Clémentine - licht blauw -,
de lieve en schuchtere prinses Victoria Louisa en de nobele
prinses Karl von Hohenzollern, ook in lichte kleuren natuurlijk; prins Karel von Hohenzollern, in wit uniform van
Duitsch officier; en dan het verdere gevolg. De keizer, luid
toegejuicht, groet minzaam. Hier heeft hij wel niet te vreezen. Heel deze reis heeft hem trouwens bewezen, dat men in
België zoo vreeselijk niet is, als hij misschien had gedacht.
En hij groet maar,blijkbaar voldaan over deze schitterende
zaal, zóó vol zwarte, blauwe, roode en witte uniformen, waar
zóóveel bonte ordelinten over prijken en decoraties aan
schitteren, dat men zich afvraagt , hoe het mogelijk is , dat
al die menschen op dergelijk costuum recht hebben. De
heer Buis beziet mij tersluiks. Het is als wou hij zeggen:
wij zijn hier de gedistingeerdste, vermits we alleen zijn
om anders gekleed te gaan. Waarop ik den heer Buls met
een instemmenden blik bedank.... Men speelt en juicht
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het "Heil dir tm Siegerkranz" toe. En daarna wordt gehaald, en wordt een fragment uit Tinel's "Katharina" opgevoerd, waar vooral de koren van opvallen. Mooi dansen

de dames van ons uitmuntend balletkorps; het fluweelen
gordijn zakt weft ; en.... niet één applausje... Boerke
.

van Brussel, onze sympathieke volksvertegenwoordiger,
waarsdhijnlijk over die onbeleefdheid verontwaardigd,
wil in de handen klappen. Men doet hem begrijpen, dat
alleen de keizer het signaal der toejuichingen gevenmag...
Intusschen wordt in de koninklijke loge eenige oogenblikken cercle gehouden, en dan gaat het tweede bedrijf van
"Lakmé", heel mooi gezongen en gespeeld, en weer... met
een ballet. - Ik weet niet of het op uitdrukkelijk verlangen van den keizer is, maar weêr met een ander ballet
wordt de vertooning gesloten. Ditmaal is het echt barbaarsch. Het zijn echte Russen en Russinnen die de Tartaarsche dansen uit den "Ivan le Terrible" van Raoul Gunsbourg, in een prachtig decor van Bakst, uitvoeren; en
ik mag u verzekeren, dat het iets verschrikkelijks was,
zoo van muziek als van dans. Op een gegeven oogenblik
dansen die dames en heeren... op hunne handen. Dat is

nu het "dernier cri"; sommigen vinden het uiterst interessant ; ik-zelf vraag mij af , wat zooiets met kunst te maken
heeft....

En toen, na lang poseeren in het groote vestibulum,
totdat de hooge bezoekers weer weg waren gereden, kon
ik u eindelijk een eersten indruk over het feest gaan
seinen...
Dat deze Brusselaars (om daar nu terug op te komen),
over den keizer anders denken dan... Den Brusselaar, zal
wel geen lang betoog eischen. Dat ze er niet allen op
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dezelfde wijze over denken, staat echter even vast . Want
onder die lui zijn er van onderscheiden castes en standen.
Er is de adel; er is de diplomatie; er is de politiek;
er is het leger. En er zijn eerst en vooral de nieuwe
gedecoreerde, mild door den keizer beridderd en belint.
Deze zijn hem om zijn bezoek vooral dankbaar. Hun gevoel
is dat der erkentelijkheid. Het hart wint het waarschijnlijk bij hun op de redeneering; en roepen ze niet in geest-

drift uit "kom gauw terug", dan is het omdat men geen
tweemaal na mekaar gedecoreerd wordt.
De adel , hij , vooral de hooge adel , heeft hoofdzakelijk
een gevoel van beminnelijke, vriendelijke, haast toegevende vereering. Hij weet dat hij van denzelfden Wereld is,
al is de keizer... nu ja : de keizer. Hij doet losjes,
de adel; gevoelt zich bijzonder op zijn gemak; vertelt
keizerlijke anecdotes waar steeds een familielid in betrokken was ; en - bekommert zich waarschijnlijk niet verder om het bezoek, dan omdat het de reden was van deze
schitterende "Galaoper", waar hij, de adel, het schitterendste sieraad van uitmaakt.
En de diplomatie ? Ja, die denkt natuurlijk heel wat
dieper... Kent gij "La Carrière" van Abel Hermant ? Zoo
niet , schaf het u dan aan : het is een heerlijk boek,
dat u tevens leert hoe de diplomatie denkt ... Geloof me,
lees dat boek : gij spaart er me lange en ingewikkelde
uitleggingen en verklaringen door...
En de Belgische politiek ? Wel, de Belgische politiek
is zeer, zeer voldaan. Zij is den keizer uit den grond
des harten dankbaar om de nobele en schoone woorden die
hij als antwoord op den toast van koning Albert heeft
gesproken. Van onzen koning verwondert het niemand, dat
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hij zich met zijn volk vereenzelvigt en gelijk stelt;
dat is zoo zijn gewoonte , en niemand zou hem daar van
af kunnen doen wijken. Men weet echter dat de keizer deze
zeer moderne opvatting van het koningsschap niet deelt;

althans, in onlangs gehouden redevoeringen, scheen hij andere vorstelijke idealen toegedaan en voor te staan. Men
heeft dit nu wel als een lapsus linguae voorgesteld; en
waarlijk, deze voorstelling schijnt kans te hebben, de
juiste interpretatie te zijn van 's keizers vorige verklaringen : gisterenavond althans , aan het hofdiner ,heeft hi j
zóó lang uitgeweid over het Belgische volk en over het
zijne - dat hij geen enkel maal "zijne onderdanen" heeft
genoemd, - hij heeft zich zoo beslist op hetzelfde terrein
als koning Albert geplaatst, dat het iedereen werkelijk getroffen heeft , en de Belgische politiek met vreugde vervuld.
Zij zag, de Belgische politiek, het keizersbezoek wel met
vreugde tegemoet , maar ook wel met eenige vrees.
Alle vertoon van machtige, laat staan oppermachtige autoriteit - ik zeg niet : autocratie - boezemt haar een dergelijke vrees in, want zij kent den walg ervoor van het Belgische volk, dat zij vertegenwoordigt .Die vrees nu heeft
keizer Wilhelm zich als het ware beijverd, te bannen. Van
bij zijn eerste optreden al , van bij zijne aankomst is er
niets aan hem moedwillig imponerend geweest. Maakte hij
werkelijk indruk, dan was het hoofdzakelijk door zijne
jeugdig-uitziende knapheid, door zijn levendigheid, door
zijn eenvoud. Dit heeft de Belgische politiek niet alleen
gerustgesteld : het heeft haar voor den keizer ingenomen.
En het is dan ook in volle oprechtheid, dat ze hem gisteren en heden lang en geestdriftig heeft toegejuicht.

N.R.C., 27 vctoben 1910.
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DE DUITSCHE KEIZER TE BRUSSEL
Brussel, 28 October.
Ik heb veel gereisd in een land, dat heet Fancy. In dat
land loopt de legende van een vrouw, die van de openbare
machten heel wat te verduren had. Zij beweerde priesteres
der Waarheid te zijn,... en deed het te goeder trouw,
al gebeurde het haar, ook wel nu en dan te jokken. Men
vond echter hare priesterlijke uitspraken onbescheiden;
men oordeelde, dat ze gevaarlijk kon worden; men zei dat

ze kwade en schadelijke inzichten had. Toen verbande men
haar op een onbewoond eiland, alleen met enkele politie-

agenten. En dezen waren zeer verwonderd, Tederen morgen
gewekt te worden door het lied der gevangene, dat luidde :

"Waarom klagen ?".... Rapport werd over deze zonderlinge
handelwijze opgemaakt. Men oordeelde strengere maatregelen noodzakelijk : de zoogezegde priesteres der Waarheid
werd van spijs en drank beroofd. Maar niets is slechter
voor de stem dan een overladen maag en daarom klonk 't
heller en, scheen het, te blijder de weinig-gewenschte
stem : "Waarom klagen ?".... En toen dacht men eraan,
de vrouw, die zoo onplezierig zingen kon, te versmach-

ten;.... als men er ineens aan dacht , dat hare klacht,
hare aanhoudende klacht , er feitelijk geene was , vermits
ze het nut van alle klacht betwijfelde. Men liet dan die
priesteres der Waarheid (men heeft nooit geweten of ze
dit werkelijk was) in vrijheid. Hetgeen haar niet heeft

belet, steeds maar haar klaaglied over de ijdelheid van
alle klagen te herhalen....
Mijne confraters der buitenlandsche pers te Brussel
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zullen me zeker dankbaar zijn, dat ik hier deze zonderlinge legende navertel. Het zal hun een troost en een
bemoediging zijn geweest. Want zij ook hebben, bij het
keizerlijk bezoek, ondervonden, hoe grondeloos-ijdel het
is, te klagen. Ik heb het u al verteld : struikelblokken
werden ons , bij het uitoefenen van ons ambt, niet gespaard. Kon ik u over den dag van gisteren slechts heel
onvoldoende inlichtingen bezorgen, dan ligt het alleen
daaraan, dat slechts enkele plaatselijke journalisten
bij het bezoek aan Tentoonstelling, Koloniaal Museum,
en wat dies meer, werden toegelaten. Zouden wij klagen
over eene gewoonte , die , bij vorstelijke bezoeken , internationaal schijnt te willen worden ?... Neen, klagen zullen we niet : het is misschien het beste middel om minder
beklagenswaard behandeld te worden....
De keizer is, met familie en gevolg, gisterenavond

vertrokken op een gemoedslijken "Guten Abend", onzen koning toegestuurd. Op dit eenvoudig afscheidswoord loopt
een bezoek af, dat heel zeker van belang is geweest. Van
belang voor België, maar ook voor den keizer. Men mag
het zonder zelfvoldanen overmoed zeggen : keizer Wilhelm
heeft erbij gewonnen, naar België over te komen. Want
in een tijd als de onze is het voor den vorst van een gezag-

wekkend land van belang,00k buiten eigen grenzen naar waarde
en be:œkçflis te worden geschat. En nu is Wilhelm de Tweede in Brussel zeer zeker meegevallen. Zijne, haast Latijnsche beweeglijkheid, zijn onverdroten ijver, zijn frissche
en levendige schranderheid hebben gedaan, dat de Belg
niet meer gelooft in zijn moedwil, zijn koppigheid, zijn
dweepzucht. De Belg heeft misschien ongelijk daarin. Maar
vast staat het in zijn brein, dat de keizer hoofdzakelijk
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een impulsieve is; dat dit Hoofd-aller-Duitschers, die
den mond steeds vol heeft van moeder Germania, geen blijk
geeft te lijden aan de doodende of althans slepende ziekte
der Bezonkenheid : nochtans eerste der Germaansche eigenschappen; dat hij spontaan is en daardoor zoo eeuwig jeugdig; en daardoor... zoo plezierig veel gelijkt op een
Vlaming, iets waar ieder hem hier ten zeerste dankbaar
om is, en wat hem, van meet af, de populariteit heeft
bezorgd, waar hij fier op mag zijn. Want er is geen mensch,
die van nature een completer Europeaan kan worden genoemd,
dan de beschaafde Vlaming : drager van de harmonischversmolten bestanddeelen van Germaan en Latijn... En het
is treffend hoe de Brusselsche Vlaming in den keizer eigen
geestelijke bestanddeelen heeft erkend, - iets waarin
hem de feiten bevestiging geven; iets waarom hem Wilhelm I I genegen is , en waarom hij hem, van bij het eerste

uur, zoo warm heeft ontvangen.
Het bezoek van Wilhelm den Tweede moet echter niet
alleen hem, maar ook den Belgen ten goede komen. Dit hebben, in goede logica, de Belgen verdiend. En hierin zal
hun verdienste wel niet verschalkt worden.... Het keizerlijk bezoek was geen politiek bezoek. Er is allerminst
een verbond , eene "entente", of zelfs maar de bevestiging
van België' s onafhankel í j kheid aan vast te knoopen. Het
is niet, omdat keizer Wilhelm van 25 tot 27 October zijne
werkzaamheden naar Brussel heeft overgebracht, dat eenige
verandering op de kaart van Europa plaats kan grijpen.
En in geval van oorlog zouden we vermoedelijk blijven
wat we sedert eeuwen zijn : "le champ de bataille de l'univers". We kunnen zelfs niet zeggen dat de vriendschapsbanden tusschen beide landen nauwer zijn toegehaald. Die
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vriendschapsbanden konden trouwens niet nauwer worden :
Duitschland omstrikt ons door haar nijverheid, door haar
handel , door haar bankwezen . Klagen wij er over ? Neen,
want wij kunnen er niet buiten. Wij aanvaarden die vriendschap graag; wij zijn er zelfs mee ingenomen; want voor
ons komt het er op aan, zooveel mogelijk profijt er uit
te halen, en dat doen we ook meer en meer.
Geen politiek bezoek dus. Alleen een bezoek van vorst
tot vorst, waar, door beider wil, beider volk in betrokken wordt. En... zie : dat gemoedelijk-familiale van 's
keizers komst naar Brussel is voor ons, Belgen, misschien
het beste er van. Ben klein landje als het onze, niettegenstaande zijne erkende onafhankelijkheid, niettegenstaande het knappe legertje dat ook keizer Wilhelm bewonderd moet hebben, is, in tijde van oorlog - ik zei het
reeds - niets meer dan een hap voor de groote natie, in
welks belang het ligt, zijn gebied te betreden. Ik vraag

mij af hoe België het Fransche of het Duitsche leger wel
zou weren ? Dit kan echter, zelfs in de ergste gevallen,
de persoonlijke vriendschap van vorst tot vorst beletten.
Zulke vriendschap is meer dan eens waarborg voor den wereldvrede geweest. En die vriendschap is ons zeer beslist
gebleken te bestaan tusschen keizer Wilhelm en koning
Albert. Menigvuldige malen hebben beide vorsten, en niet
het minst de keizer, er zeer duidelijke getuigenis van
geleverd.
En dit is voor België, het steeds bedreigde, het misschien meer en meer bedreigde België, van het grootste
gewicht .... Neen, van een wezenlijk verbond tusschen
Duitschland en ons land kan geen spraak zijn. Maar er
kan een verbond bestaan, dat even machtig is : dat tus67

schen onze vorsten; een waarborg voor het in stand houden
onzer onafhankelijkheid - waar het per slot van rekening
alleen op aan komt, - die berust op wederz i j dsche waardeering en eerbied , takt en vriendschap . En die werden
door het keizerlijk bezoek bevestigd. Br is warmte gekomen tusschen beide hoven, - eene warmte, die vroeger misschien niet bestond. En d .àrom is het bezoek van den Duitschen keizer eene gebeurtenis. Niet om diplomatische redenen : om affectieve redenen. En deze laatste tellen
toch ook meê, zelfs in de Europeesche politiek..,.
N. R.C. , 29 vctabeh. 1910.
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BEN EINDE
Brussel, 3 November.
De stille stadswijk waar ik woon - die, al ligt zij vlak
naast het groote, galmende, drukke kwartier van het Noorderstation, aan zijne ingezetenen, meest rentenierende
burgers, achter hunne hooge, blanke huisgevels eenen haast
monachalen vrede bezorgt, hoogst zelden, bij opperst
feestij, door het verre en dreigende geroezemoes van 't
groote-stadsleven onderbroken; - de stille stadswijk,
waar ik woon, ontwaakt, iederen morgen der drie eerste
dagen van de week, bij eene vulgaire en banale, maar zoete
en verblijdende muziek. In de "hora prima" , nog vóór een
al te vinnig daglicht door de reet van 't gordijn uw oogschalen kittelen komt, vangt het aan, in uw half-ontwakend
hoofd, te tintelen en te zingen. Het is niet verrassendnieuw genoeg om u plots uit den slaap te rukken; het is
als een oud en zoenend wiegelied uit verre kinderjaren,
zóó vertrouwd, dat het door uw dommelen zingt, zonder
dat uw bewustzijn het geheel gewaarwordt. Het zingt maar,
naderend, tot het u allengerhande, zeer langzaam, geheel
ontwaken laat in de tooversfeer van de fijne en weemoedige
klanken : kleine klokjes van gebarsten kristal; een heel
oud beiaardeken, dat, met gri j saardsschroom, de meestdwepende muziek zou zingen....
Want die dagen worden de Italianen en hun pianino in
de wijk toegelaten, en van vóor zeven uur

al

maken ze

van de toelating gretig en met stralende gezichten gebruik. Op het groezelige karretje, waaronder de magere,
vuil-gele trekhond jaagbaigt, staat het speeltuig, zorg-
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vuldig behoed door het teerdoeken zeil. Daarvóór, gewoonlijk, een bak, waar een heerlijke zuigeling in te kraaien
ligt. Aan de dráaistang, de vader, zonnegetaand en ongeschoren, in zijne diepe oogen dezelfde gelaten blik als
zijn hond, en op zijne lippen het waren van een draligen
glimlach. En de vrouw, - donkere grootmoeder onder het
zwarte hoofddoek der weduwen; stralende jonge vrouw, die
haar kindje met hare oogen aait en die zoo dankbaar groeten kan voor de toegeworpen centen; jong meisje, scherp
van gelaat onder het vuurfelle doek over de gitzwarte
haren, - de vrouw gluurt de bekende vensterramen tegen,
nog goed toe en dichtbegordijnd, maar die, na de meestgeliefde aria, - Gounod's Ave Maria, Puccini's Tosca,
het intermezzo van Cavalleria, of één dier heerlijke volksliederen, - zich openen gaan, een nog half-slapend maar
vriendelijk vrouwengezicht gaan toonen, en de dagelijksche
manna lengen zullen.....
En zoo was het weer deze week. Weer had ik, Maandag
laatst, het geluk, wakker te worden, niettegenstaande
den grauwen herfst, op Ital iaansche zonnighe id , - toen
door de lyriek der pianino plots de rauwe realiteit van
een krantenmannenstem een brutaal "brand in de expositie"
smeet . Toen werd het bar en angstig in mij ; de zingende
pianino, de zoete morgenstem mocht zwijgen, werd een wrevel haast. Het was herfst in alle werkelijkheid. De stemming, die mijn dag gelukkig zou maken, brak tegen den
muur van het harde wezenlijke. Want... er was brand geweest in de tentoonstelling.
Moet ik het u verduiken ? Ik heb me niet gehaast, er
heen te loopen. De krant had me trouwens gerustgesteld.
Slechts vier plankenmuren, met hetgeen er zich binnen
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in bevond, waren de "prooi der vlammen" geworden. Enkele
dagen nog slechts voor de definitieve sluiting der expositie, was dit van zeer betrekkelijk belang. Van dit opge-

brand drinkhuis zou nog slechts een zeer luidruchtige
en niet onaangename herinnering overblijven : die van
een hartstochtelijke-schorren tenor en van een logge "chanteuse de genre", die er fungeerden, een tijdlang. Die
herinnering is beter dan de werkelijkheid van een lokaal,
waar men trouwens zeer slecht bier tapte. Ik had dan ook
over deze "ramp" kunnen zwijgen, was het niet dat ze ten
vierden male bewees, hoe gemakkelijk wereldtentoonstellingen in brandgevaar verkeeren. Het was de brand van het
"Hôtel Métropole; daarna de brand van 14 Augustus - werkelijk een historische datum -; toen een "alerte" in de
hal der machines , en nu deze "Kosmos"-restauratie, waarvan

alleen de hartstochtelijk-schorre tenor overblijft...
Als eene vermaning zal deze tentoonstelling inderdaad
als de "tentoonstelling van het vuur" geboekt blijven.
Ik schreef het u vroeger : zij bewijst twee dingen. Eerst
dat eene expositie nooit dan uit afzonderlijke, niet aaneensluitende gebouwtjes moet bestaan. Daarna, dat men
die gebouwen nooit dan uit vuurvrije stoffen moet optrekken. Dit laatste zou natuurlijk grootere kosten meebrengen.
Ik vind dit maar heel gelukkig. Want, in allen ernst, we
hebben veel te veel wereldtentoonstellingen te slikken
gekregen, de laatste jaren. Niet alleen verwent deze
overvloed het publiek, maar de exposities-zelf verliezen er alle belang bij. Nu deze van Brussel een einde
neemt, mag ik het wel zeggen, zonder te vreezen haar schade te berokkenen : het is opgevallen hoe weinig nieuws ze
bracht. Ik betreed hier,wel te verstaan, het gebied noch van
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de nijverheid, noch van den machinebouw, noch van wat welken
specialist ook interesseeren kon. Ik plaats me hier op
het gebied van het dood-gewone; laat staan het grove en
onontwikkelde publiek... dat de beste klant der wereldtentoonstellingen is. Dat publiek nu, tuk op nieuwigheden,

heeft vergeefs op iets nieuws geaasd. Zelfs de luchtvaart
die, volgens het woord van minister Hubert "le clou" van
de tentoonstelling uit moest maken, bleef achterwege.

We zagen hier en daar, zoowat in elke afdeel ing , modellen
van luchtschepen en vliegers. Maar demonstraties kregen
we niet meer, dan men er zag in Holland en in Frankrijk,

- waar geen wereldtentoonstellingen ad hoc waren opgetimmerd Zoodat dit voor het publiek ook al eene teleurstelling werd. Ik zeg niet dat vakmenschen, specialisten,
niet heel veel aan onze expositie gehad hebben. Ik geloof
het graag, en zie er een groote verdienste in voor de
inrichters. Dit bevestigt echter mijne meening dat, van

het oogenblik af dat eene wereldtentoonstelling geene
algemeene, geene luidsprekende, geene klaarblijkelijke
nieuwheid brengt, zij hare reden van bestaan verliest.
Specialisten vinden ruimschoots hun gading in speciale
exposities, minder verward en zaakkundiger opgesteld als
wereldtentoonstellingen. Het gewone publiek eischt meer.
En daarom is het goed en wenschelijk, de exposities maar
wat zeldzamer te maken. Ze worden er vast belangrijker

door, en laten inrichters als tentoonstel Iers toe... wat
langer te sparen. Met meer geld bouwt men steviger hallen
en paleizen. Brandgevaar wordt aldus uitgesloten. Belangrijkheid wordt erdoor gebaat. En journalistenkritiek wordt
erdoor tot zwijgen gebracht.
N. R. C . , 5 NOvernben 1 91 0 .
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VREES EN HOOP VAN DEN HEER WOESTE
Brussel, 5 November.
Gij weet, dat ieder jaar, voor de opening der parlementaire zitting, de heer Woeste de behoefte gevoelt, zijn
politiek geweten te luchten in een opstel van de "Revue
Générale." Die opstellen, ik verhaast mij het te zeggen,
zijn meestal zeer merkwaardig. In zake binnenlandsche
politiek is de oude leider wel een zeer koppig, zeer reactionair, en vaak kortzichtig mensch : beleid en slimheid zal men hem niet ontzeggen. Partijdig is hij steeds;
maar schrander ook . En hebben zijne artikels nu waar l i j k
de waarde niet van programma of manifest , zooals de heer
Woeste allicht bedoelt en zeker wenscht; is zelfs hun
documentaire waarde betwijfelbaar : zij komen van iemand,
wiens politieke doortraptheid, sectaire ijver en overtuigde beslistheid, levend maken al wat zijn pen ontvloeit.
Dinsdag gaat de Kamer weer open, ditmaal op eene troonrede, hetgeen in geen jaren gebeurd is.De heer Woeste

heeft dan ook zijn jaarlijksch artikel laten verschijnen.
Het heet "Craintes et Espérances", en komt hierop neer.
De Kamerverkiezing van 22 Mei jl. is voor de oppositiepartijen eerie ontgoocheling geweest . Hunne hoop , de regeering na 26 j aar weer te bemachtigen, werd teleurgesteld.
Was die hoop dan geheel ongegrond ? Neen , want "men moet
het wel bekennen : ze vond steun in vier redenen." Eerst
dan, wij zijn als regeeringspart i j wel wat versleten
("nous s_ouf f rons d' un peu d ' usure") ; waarbij als tweede
reden komt, dat te dikwijls optimisme in de katholieke
rangen heerscht . "Een derde punt", vervolgt de heer Woeste,
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"legt het betrouwen onzer tegenstrevers uit : het is de
verderfelijke verdeeldheid die in de parlementaire rechterzijde is uitgebroken", - de heer Woeste erkent ze dan
eindelijk ! - "en die eindelijk weêrklank moest vinden
erbuiten... Zij vond in de militaire kwestie gelegenheid
,

tot uiting, en gaf aan de hoop der oppositie eerre stoutheid, die deze tot hiertoe had meenen te moeten beteugelen." En hier kan Woeste zijn wrok niet verbijten. De
militaire wet, dank zij den liberalen gestemd, moet het
verduren, dat zij buiten den wil en de goedkeuring van
den heer Woeste en de oud-katholieke garde werd voorgesteld en er door kwam. De vraag der militaire hervorming
werd, volgens hem, te vroeg gesteld; ze werd trouwens
slecht geleid, en men had meer oprechtheid mogen eischen
van wie ze voorstond; (dit laatste aan het adres van een
ministerie, waarmede hij anders, naar hij onlangs verklaarde , volkomen akkoord gaat) . De gestemde wet is niet leefbaar : Janson en Neu j ean hebben het verklaard... En,
eenigszins medelijdend, past schrijver op generaal Hel lebaut , die op algemeenen dienstplicht had gehoopt , het
woord toe van Erasmus : "Ik heb een ei geleid : Luther
broedde het uit; ik had een kippenei geleid : Luther deed
er een kraai uitkomen".... Woeste meent trouwens uit de
k i e z ing op te mogen maken, dat het katholieke deel van
het land tegen de nieuwe wet is . Intusschen is deze in
voege gekomen; in bevoegde kringen is men over den uitslag
tevreden ; niemand klaagt ; en al kan men niet nalaten er
het leidende beginsel van barok te blijven vinden, dat
ieder er voorl oop ig vrede meê heeft , in afwachting van
beters, kan de heer Woeste niet loochenen.
Was de legerwet een bron van verdeeldheid, de heer
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Woeste ziet in de onderwijskwestie eene redplank, langs
dewelke de twee fracties der katholieke partij weer tot
elkander komen en die aldus de hoop der oppositie moet

verijdelen.
Deze had blijkbaar al hare krachten op deze vraag geconcentreerd. De uitbreiding, aan de interpellat ier-MassonBert rand gegeven, bewees het. De ijver der linkerzijde
was echter te groot. Uit de discussie bleek weldra dat
ze geen ander ideaal voorstond dan : God buiten de school.
Dit was voor de katholieken natuurlijk een reden tot nauwere aaneensluiting. "De regering, ziende dat de oorlog
te haren gunste keerde, maakte van dien bijval gebruik om
aan haar vrienden eenige voldoening te geven", zegt , zeer
elegant, de heer Woeste, hiermee bedoelend het millioen
dat aan de aanneembare scholen - meest kloosterscholen werd weggeschonken; volgens hem het beste antwoord dat
men in zake onderwijspolitiek aan liberalen en socialisten
geven kon.
Dezen voelden dan ook wel, zegt de heer Woeste, dat
zij een verkeerden weg waren ingeslagen. Ze wierpen zich
dan ook op allerlei kleine en groote schandalen, daarin
een laatste reden vindend om te mogen hopen op den val
der katholieke partij. Niets hielp . En zoo komt het dat
de regeering met eene meerderheid van zes stemmen meester
bleef.
Verder kan afwisseling der partijen aan de regeering
voor het land van nut zijn. Kan men dit stelsel echter
verdedigen, als men de liberalen meer en meer naar het
socialisme ziet overhellen ? "Het is niet te minder waar",
zegt de heer Woeste, "dat de lange afwezigheid der oppositiepartijen van de regeeringsbank, en dat de krachten
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waar ze over beschikken, vanwege de katholieken een aanhoudende gematigdheid en het werkdadig inzicht eischen,
aan elk wettelijk belang bevrediging te geven, voor zoover
zij met het gemeene goed overeenstemt." Kan, in zulke
voorwaarden , de katholieke partij aan het bewind blijven ? Ja, als ze eenheid bezit.... En helaas , eenheid
bezit ze niet. Ze is gescheiden door een programma. Wat
is het programma der jonge rechterzijde ? Eenheid in de
kieswetten; leerplicht; belasting op het inkomen; en eindelijk : e i s ch , dat de gemeenten , in gelijke mate , t u s schenkomen ten voordee l e van de vrije als van de off i cieele scholen. Nu, meent de heer Woeste, worden de drie
eerste punten verworpen door de groote meerderheid der
katholieken. Het vierde punt , dat meer aanhangers vindt,
wordt te niet gedaan, door het millioen dat de regeering
aan de aanneembare scholen schenkt. Wil dan de jonge rechterzijde iets meer, dan zich in de armen te werpen van
de oppositie ? Dat zij oppasse... .
Beginselvastheid is trouwens allerminst haar kenmerk

Helleputte, zoodra minister geworden, zweert zijne liefde
voor een vrijwilligersleger af en gaat persoonlijken
dienstplicht voorstaan. En dit vindt Woeste een bedenkelijk symptoom. Even bedenkelijk vindt hij het voorstellen
van dissideerende lijsten, zooals bij de laatste verkie-

zingen zich in zes plaat sen voordeed . Waarbij komt, dat
concentratielijsten, waar de verschillende fracties ge-

lijkmatig op vertegenwoordigd zouden zijn, parlementaire
gevolgen zouden hebben, die voor den tegenwoordigen toestand niet zouden hoeven onder te doen. Integendeel ! .. .
Zoodat men zich afvragen moet : mag dat scheuringsspel let j e blijven duren ? Zal de regeering blijven toegeven ?
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En hier citeer ik den heer Woeste , maar liefst in de oorspronkelijke taal : "Si la tactique récemment inaugurée
devait se reproduire, je n'hésite pas à dire qu'un immense
découragement s'emparerait de nos troupes; les armes nous
tomberaient des mains; ce serait, par l'effet de l'émiettement qui sévirait, non pas la chute momentanée, mais
la perte du parti catholique; ce serait le triomphe de
l'opposition, obtenu par la trahison ; ce serait aussi
.

1 ' avènement à brève échéance d'une administration nouvelle, expression logique de la prépondérance concédée aux
gauches 1"
Hetgeen duidelijk wil zeggen : de jong- katholieken
zijn verraders (het staat er ?) , die hunne partij ten
eeuwigere dood voeren en de triumph der linkerzijde verzekeren.. Het kan niet minder mal sch . Met recht mag men dan
ook betwijfelen, of de jong-katholieken nu ook zoo maar
"de wapens uit hunne hand" zullen "laten vallen"....
De heer Woeste (ik heb getracht zijn uitgebreide studie zoo getrouw mogelijk weêr te geven) besluit aldus :
"Encore une fois, telle est donc bien la question qui
se pose : Va--t - il se faire de nouvelles alliances entre
les gauches et quelques membres de la majorité contre
les 80 membres de la droite qui restent fidèles au drapeau ? ... La parole est aux événements !"
Vraagt ge me nu, wat die "événements" zullen geven,
dan kan ik u niets anders antwoorden, dan dat het artikel
van Woeste ze minder en minder duidelijk in laat zien.
Van bij de opening der zitting zal de vraag van den leerplicht rij zen, waar de Woest isten zeer beslist tegen zijn.

Nuu zegt men, dat minister Schollaert aan den ouden leider
heeft toegegeven. Maar daarentegen wordt verzekerd, dat
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de heer Schollaert om geen andere reden de portefeuille
van het onderwijs heeft overgenomen, dan omdat hij een
wetsvoorstel op zak heeft , waarin aan de linkerzijde leerpl icht wordt toegestaan, mits enkele wederz i j dsche toegevingen. Zou de heer Schollaert dan ook al een "verrader"
zijn, volgens Woeste's uitdrukking ?... Hoe 't weze, de
verkettering van dezen laatste zal zeer zeker in de katholieke rangen de eenheid niet terugbrengen, die hij ervan
verwachtte . Zijn opstel vergemakkelijkt de taak der regee ring niet . En men vraagt zich af, of , in 't belang zijner
partij, de heer Woeste niet beter had gedaan, dit jaar
eens te zwijgen....
N. R. C . , G Navemhe.t 1 91 0 .
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DE LES DER TENTOONSTELLING
Brussel, 6 November.
De Tentoonstelling van het Vuur...
Nauwelijks wees ik er u, een paar dagen geleden, op,
hoe dringend het was , aan volgende exposities ernstige
wijzigingen in de inrichting, met het oog op brandgevaar,
aan te brengen, of daar kwam, verleden nacht, een nieuw
bewijs mij gelijk geven : een drietal huisjes van den
wijk Brussel-Kermis werden in asch gelegd. In acht dagen
tijd hebben de vlammen aldus tweemaal gewoed . En deze
nieuwe brand brengt het getal der, groote en kleine, "rampen" op vijf , in minder dan zeven maanden tijd...
Deze kwam nog juist in tijds, om door de assuradeurs
in aanmerking te worden genomen. Want gij weet het : morgen, 7. November, sluit de tentoonstelling hare deuren.
Voor 't laatst zal de muziek er schetteren, zal er de
verlichting flikkeren, zal de menigte - er komt aldoor
nog maar volk ! - er van de feesten genieten die , van
21 April af, over deze expositie en over geheel Brussel
woei. Overmorgen al komen de Bloopers, en dan wordt ons
geleerd, hoe eene tentoonstelling wordt afgebroken. Daarover vertel ik u dan wel een en ander. En over drie maanden bestaat er niets meer van, dan de herinnering aan
een fabelachtige werkzaamheid, aan een enorme krachtinspanning ... waarvan men zich zal mogen afvragen , of ze
geen krachtverspilling was.
Welnu, op die vraag zal men heel beslist mogen antwoorden : neen.
Zeker, er valt, op wereldexposities, ingericht als
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deze, wel af te dingen. Ik toonde u aan hoe, op praktisch
gebied reeds, en buiten het brandgevaar om, elke deelnemende, exponeerende natie er het grootste belang bij had,
afzonderlijk, in een eigen gebouw, ten toon te stellen.
In reusachtige hallen ondergebracht, gaat van de expositie
der onderscheiden landen veel verloren, hoe deze landen
zich ook mogen beijveren, door versiering, hun eigen
plaats af te bakenen. In mindere ruimte, onder lagere
zoldering, komt alles veel beter tot zijn recht. Het vergemakkelijkt het bezoek, dat veel rustiger wordt, zoodat
men tot nauwkeuriger onderzoek wordt genoopt. Hiervan
hebben Duitschland en Holland in hun onderscheiden gebouwen het beste bewijs geleverd. De methodische, duidelijke
inrichting van Duitschland vooral kan hier als model dienen. De bijval, door dit land te Brussel genoten, en die
het hier aan de spits van alle volkeren heeft geplaatst,
bewijst ten overvloede het nut van afzonderlijke tentoonstelling. Naar mijn oordeel moet Frankrijk, in menig opzicht, voor Duitschland niet onderdoen. Maar het gebrek
aan orde en logica in de opstelling, benevens het feit
dat in éene hal met Engeland, Italië en heel een reeks
minder-belangrijke naties, werd tentoongesteld, bracht
een verwarring mee, die volledige waardeering in den weg
stond. En zoo bezag men liever, en met meer aandacht,

wen met meer gemak, de tentoonstelling van, b.v., Spanje ,
al was er natuurlijk veel minder te zien, eenvoudig, omdat het een eigen paviljoen bezat, binnen de voordeelige
beperking van eigen muren. Men neme dus als stelregel

aan : afzonderlijke paviljoenen. Het gevaar van rampen,
als die van 14 Augustus, wordt erdoor uitgesloten; de
tentoonstellende volkeren hebben er slechts bij te winnen;
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en de aesthetica heeft er niets bij te verliezen.
Ik sprak hier tweemaal al over de noodzakelijkheid,
vuurvrije materialen te gebruiken, en, in eene andere

gedachtenorde, over het nut dat er kan bestaan in langere
termijnen tusschen twee tentoonstellingen. De expositie
van Brussel deed het eene als het andere uitkomen. Het
eene en het andere brachten haar, materieel en moreel,
schade toe. Ik zal er hier niet verder op ingaan : de
duidelijkheid van hetgeen ik vooruitstel maakt verder
betoog overbodig. En overigens : ik verlaat gaarne de
schaduwzijde van onze world's fair - duidt me deze beeldspraak niet euvel - om te wijzen op hetgeen ze kenschetst
langs den goeden kant, en eveneens eene aanwijzing zijn
kan voor de toekomst.
Want zij had, onze World's fair, iets heel bijzonders
op andere tentoonstellingen vóor : dit namelijk, dat ze
veel minder eene "fair", eene kermis, eene meer dan zes
maanden durende "feestelijkheid" is geweest, dan vroegere
exposities. Men begrijpe me niet verkeerd : ik wil geenszins ontkennen dat het hier aan vermakelijkheden zou hebben ontbroken. Ik meen zelfs, dat er meer dan ooit, en
meer dan waar ook, te vinden waren. Ik bedoel echter,
dat te Brussel de tentoonstellende naties minder hadden
gedacht aan handel, nijverheid en zelfs kunst, dan aan
staatsbestuur en openbare instellingen. Dit was nu wel
geen innovatie; de bezorgdheid echter, meer plaats in
te ruimen voor meer belangelooze dingen dan koop en verkoop,- viel hier zeer bijzonder op, en zal wel niet aan
bloot het toeval 1 iggen. Zoo was hier, b.v., zeer aanschouwelijk de inrichting van het openbaar onderwijs in
onderscheiden landen - Duitschland, Nederland, Belgid,
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getoond. geworden. Hetzelfde geldt voor de sociale werken, voor den veestapel, voor de verzekeringen, voor de
scheepvaart. Zelfs landen als Italië, - bij uitstek een

tentoonstellingsland in den zin van : land van verlokkelijke uitstalling, - hebben zich beijverd van hunne open-

bare diensten duidelijke en uitvoerige voorstellingen
te geven. En het is me een groote vreugde, hier vast te
mogen stellen dat de statistische gegevens en zeer spre-

kende demonstraties van Holland, door hunne uitgebreidheid als door hun merkwaardigheid, onmiddellijk na België
en zelfs vóór Duitschland dienen genoemd. Dit feit nu,

dat de groote landsbesturen aldus meer en meer toelaten,
ze te bestudeeren en onderling te vergelijken, vind ík
een gelukkige gebeurtenis. Zij kan van het grootste nut
zijn, en kan de beste gevolgen hebben. Het technisch onderwijs, b.v., en de inrichting van tuchthuizen, worden
er zeker door gebaat. De Belgische tentoonstelling van
huisarbeid is niet alleen eene openbaring geweest : het
is op goeden grond te vermoeden , dat zij tot nuttige maat regelen leiden zal. En ik kon hier nog wel andere voorbeelden aanhalen - de scheepvaart o.m. - die bewijzen
waar vergelijkende studie toe brengen kan. Daardoor worden, zooals ik zei, tentoonstellingen als die van Brussel
iets anders en beters dan eenvoudig eene monsterfoor.
Zij worden, in den besten zin des woords, wereldtentoonstellingen. Zij rijzen erdoor boven alleen-materieele
belangen uit. Zij krijgen er eene geestelijke beteekenis
door, waarvan de p ra c t i s che kant evenzeer als de theoretische waarde, minstens even belangrijk zijn als den
vooruitgang van de nijverheid en den voorspoed van den
handel.
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De tentoonstelling van Brussel nu heeft ten scherpste
bewezen, dat de weg der toekomstige wereldexposities dien
kant uitgaat . Hun sociaal nut uit er zich op loyale
wijze. De wedijver der naties, die het welzijn van geheel
hun bevolking beoogen, wordt er door opgewekt. En dat
kan de wereldtentoonstelling sympathiek maken, zelfs aan
wie er, maanden lang, verslag over te geven heeft...
N. R.C

.

Navernbe,n 1910 .
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BEN TROONREDE
Brussel, 8 November.
Sedert jaren had Leopold II de troonrede afgeschaft, die
gewoonlijk, hier als elders, de parlementaire zitting opende . Zekeren keer hadden de socialisten goedgevonden , hunne
meening in zake kiesrecht den koning in 't aangezicht
te slaan . De koning had het zoowaar kwalijk genomen , en
't volgende jaar bedankte hij voor de eer, als troonredenaar op te treden... Ik durf niet zeggen dat de Kamer,
noch zelfs het l and , er groot spijt om toonden. Men houdt
bij ons weinig van officieel-doeneri j ; de diepst-buigende
hoveling erkent dat een troonrede geen andere beteekenis
kan hebben, in een grondwettelijk land, dan die van de
belangstelling, die de koning toont voor eene wetgeving,
waarvan hij slechts de uitvoerende macht is . Dat zal ook
wel de bedoeling zijn geweest van den zoo modernen koning
Albert, toen hij weer de oude traditie der troonrede aan
wilde knoopen : een blijk te geven van zijne toewijding
aan de publieke zaak. Koning Leopold ging de socialisten
boudeeren, koppig als hij was; koning Albert braveert de
socialisten, omdat hij , minstens even ernstig als zij,
het welzijn van zijn volk en van het volk wil.
Hij mocht zich - en zal het wel geweten hebben - verwachten, ter gelegenheid van zijn troonrede aan socialistische manifestaties. Ze zijn dan ook niet uitgebleven.
Maar laat ik ordelijk te werk gaan...
Natuurlijk eene gala-Kamer vanmiddag. Als bij de kroning, had men voor den koning een troon opgebouwd , onder
rood-fluweelen hemel en tegen rood-fluweelen grond, waarop
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goud de leeuwen "rezen". Links daarvan was een ander verhoog voor de kon ing in en haar gevolg, eveneens in rood
fluweel met gouden leeuwen. En daaronder, in de ronde zaal,
de groene tafel van het bureel en de aangevulde zetels
voor senators en Kamerleden. Want de senators waren nat uurlijk ook aanwe z i g . Van uit de tribunes konden diploma-.
ten - welke schitterende uniformen weêr ! - als journalisten - en alweêr welke professioneele "blague !", - adellijke dames , als gedienstige heeren zien, hoe oud ze er
werkelijk beginnen uit te zien, en, daarenboven, hoe beklagenswaardig-weinig representatief. Want geen van allen
droeg, onder de senators, zijn uniform, eenig tooisel
eener uitdrukkelijke seniliteit. Slechts monsignor Keesen
maakte uitzondering. Zijn purperen mantel op de zwarte
toga; zijne vlug- en aaiend-bewegende handen in de paarse
handschoenen : het deed betreuren, dat niet al de senators
huisprelaat zijn... De ministers, trouwens, waren even
weinig aanstellerig gekleed. Zij hadden, eenvoudig en joviaal , hun rok aangeschoten. Weliswaar hadden ze, op één
na - den heer Berryer - een aandringend ordelint onder
hun vest • en over hun borst liggen. Minister Helleputte
blijft aan het bleekblauw gehecht. Minister Liebaert
pronkt met flonkerend rood. En weer slechts éene , stralende
un if orms -uitzonder ing : generaal He l l ebaut in groote statie, waarover hij , wit en rood , ook een ordel int draagt,

gestreept als een zwemkostuum... De Kamerleden deden nog
bescheidener. Decoraties tot een minimum herleid. Het is
ongelooflijk, hoe weinig gedecoreerd de heer Beernaert
er uitziet. Alleen de socialisten maken ditmaal uit zonder ing. Weer op éen na - de melancholische Hector Denis,

vert nonen allen aan hun knoopsgat een rooden anjer,...
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am zich te wreken, waarschijnlijk, dat men hun nooit het
Eere l eg Toen heeft aangeboden...
Zij doen trouwens gewichtig, de socialisten. Men kan
het hun wel aanzien, dat zij iets in het schild voeren.
En wat voeren zij in hun schild ? 0, veel eenvoudiger dingen dan wat Hephaistos in dat van Achilleus smeedde ! Gij
zult het straks wel gaan gewaar worden... De andere Kamerleden doen veel jovialer. De liberalen zien er kranig uit,
en bijzonder los de katholieken. Men kan van heden af de
kracht en de bet eekeni s van den aanstaanden strijd berekenen. Men kan...
Maar daar klinkt een bel als van een petroleumkar. Het
is de voorzitter Léger, ouderdomsdeken van beide Kamers,
die het uittrekken der deputaties afkondigt , dewelke koning en koningin aan den ingang van het lokaal zullen af gaan
halen. Met manhaftige stem worden de namen afgeroepen sloor den

dd. secretaris, benjamin der vergadering, den jongen Frans
van Cauwelaert . Zijn bij zonder mooie baard t rekt onmiddel 1 ijk de aandacht . Als een gevleugeld woord gaat zijn naam
van lip tot lip. Men mompelt : "De nieuwe Leeuw van Vlaanderen." En dit doet men, algemeen, met echte sympathie,
want dit eerste optreden is beslist en kranig. Dat vindt
ook minister Schol l aert , die den redenaar, na dezen nochtans weinig beteekenenden maidenspeech, geluk wenscht . Wat
ook de heer Louis Franck niet wil nalaten...
Plots gaat weer de schorre petroleumbel. Ben stilte
zakt over de Kamer , ineens . Ben huissier kondigt aan :
"de koningin". En nu knalt uit de stilte het juichen uit,
hartelijker dan ooit . Hoe houdt men van haar ! Hoe vaderlijk genegen glimlachen de podagr i sche senators ! Hoe fonkelt het oog der nauwelijks dertigjarige volksvertegen-
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woordigers ! ... Zelfs de socialisten toonen zich beleefd.
Op uitdrukkelijke uitnoodiging van gezel Destree - een
dichter, immers, - rijzen zij van hun plaats op. Het gejuich houdt aan. De sociaal-democraten verloochenen hunne
heuschheid niet. En alles zou in de beste plooien verloopen, als plots, uit eene toeschouwerstribune, schril, en

in het Vl aamsch , eene stem roept : "Leve de koningin ! " .. .
Dit was blijkbaar voldoende, om een Waalsch socialist,
die misschien wel onwillig had toegegeven aan Destree's
uitnoodiging, kitteloorig te maken. Hij springt recht,
en gilt : "Gij hebt hier niets te zeggen, gij !"... Maar
het Vl aamsche geroep van "Leve de koningin" herbeg int .
Nu protesteeren, luidkeels,

al de socialisten, en... vol-

gens het reglement hebben zij gelijk. Het is aan het publiek verboden , gedurende eene zitting der Kamer , op welke
wijze ook zijne meeping te uiten... Men huilt : "A la porte I" Heller en feller luidt het "Leve de koningin ! " .. .
En intusschen staat, zeer bedremmeld, rood tot in het haar,
de heldin van deze manifestatie, zonder goed te weten wat
haar te doen staat . Hetgeen niet belet dat men haar bewondert. Wat heeft ze daar een mooie robe aan, in witte Liberty-zij met zilveren perelen-kolder, waarboven een muisgr i j ze zij den mantel, onder een nogal kleine toque in chinchilla en hermelijn met groote aigrette. Ik houd het er
echter voor ,dat groote hoeden Hare Majesteit beter staan...
Schuw, en nochtans met een gebaar van verdediging, staan
hare twee zoontjes naast haar, dringen op haar aan. Zij
zijn geheel gekleed in parelgrijs satijn, met gel i j kkleurige zijden kousen en muiltjes. Hare schoonmoeder echter,
de gravin van Vlaanderen, weet het wel beter : het heeft
al les niets te betekenen. Zij meenen het niet kwaad. Zij
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moet het zich zoo niet aantrekken... En zij neemt haar
de prachtige mauve orchideeën uit de hand, geeft ze aan
een l ake i . Zegt haar te gaan zitten... En dan wordt het
ook bedaarder , en de koningin krijgt weer over haar aangezicht den toover van haar glimlach...
Weer die Teel i j ke voorz ittersbel . En nu is het de koning : groot -uniform van generaal .. Tezelfder tijd bestormt een legertje journalisten onze tribune. Het gaat
van mond tot mond : de koning is van aan het paleis tot
hier gereden onder een regen van papiertjes, waarop stond:
"Ontbinding der Kamer. Leve algemeen kiesrecht I"...En
nauwelijks heeft , overtuigd, ook hier , in deze zaal , het
"Leve de koning ! ", in 't Nederlandsch als in 't Fransch,
geklonken, of de socialisten beginnen dezelfde papiertjes
in alle richtingen te gooien. Het wordt een herrie van

belang. De katholieken en liberalen,onder de strooibriefjes letterlijk bedolven, roepen luider en luider : "Vive
le roi ! ". De goed-geschoolde zangkapel der socialisten
brult , met merkwaardig rythmisch gevoel , zijn "Dissolu t ion !", en met onovertroffen ensemble een blijkbaar overtuigd : "Vive le Suffrage Universel !" Rechts en links
tracht men ze te overschreeuwen. Vergeefs. Tot opeens de
machtige stem van gezel Vandervelde het alles overgalmt,
en tot driemaal toe roept : "Onze manifestatie is niet
gericht tegen den koning, maar tegen de regeering." En
dit was het eerste hovelingsgebaar van gezel Vandervelde,
eventueel minister van koloniën in een eventueel linkerministerie...
En de koning ? De koning bleef ongelooflijk-,bewonderenswaardig-kalm, Hij is gemakke l i j k gaan zitten. Groet
even als het "Leve de koning" de bovenhand krijgt . En
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wacht verder geduldig, tot men er toe heeft besloten, te
zwijgen...
En dan leest hij zijne troonrede, eerst nog wel wat
onder den indruk, maar daarna met beslistheid
"Mijne Heeren,
"Het zal weldra een jaar geleden zijn dat België een
grooten vorst verloor. Het bestendig streven van koning
Leopold II was er op gericht zijn land voorspoediger en
schooner te maken, het welzijn der Belgen te vermeerderen,
zijnen l andgenoot en ruimer horizonnen te ontb l o ot en , hun
eene bijzondere beschavingstaak op te leggen en hun nieuwe
afzetgebieden te verzekeren door de vreedzame verovering
eener onmetelijke en rijke kolonie.
"De natie was diep aangedaan door den slag die haar
trof. Algemeene blijken van sympathie bewezen hoe stevig
en hecht de banden zijn, welke het Belgische volk met
het vorstenhuis vereen igen .
"Diezelfde gevoelens bleken eens te meer toen ik, beroepen om den troon te bestijgen, in

uw

midden den grond-

wet t e l i jken eed kwam af l eggen . En sedertdien hebben zij
zich, in alle omstandigheden, schitterend bevestigd.
"Ik houd er aan met nadruk op die feiten te wijzen en
u te zeggen hoezeer zij mij verheugen en mij aanzetten
am, uit al onze krachten, met u samen te werken tot het

heil des vaderlands" (Zeer wel.)
Daarna rept de koning van zijne bezoeken aan vreemde
hoven en van dat des Duit schen keizers; zegt verder het
volgende, dat van minder algemeenen aard is :
"De onlangs met Duitschland, Engeland en Frankrijk gesloten verdragen, waarbij de grenzen der koloniën in Afrika op zoo gelukkige wijze werden afgebakend, getuigen nog89

maals van onze uitmuntende betrekkingen met die mogendhe-

den. Bene dier overeenkomsten is u ten onderzoek en ter
goedkeuring voorgelegd, met de andere zal dit eerstdaags
geschieden."
Zijne Majesteit herdenkt de tentoonstelling. Zegt daarna met grooten nadruk :
"Nog geen jaar geleden zegde ik u : "Alleen de verstandelijke en zedelijke krachten eener natie bevorderen dezer
welvaart . "
"Die krachten behooren versterkt en ontwikkeld in alle
graden van het letterkundig, kunst - , wetenschappelijk,
hooger, middelbaar, lager beroepsonderwijs en bij die reuzentaak dient alle ernstige medewerking aanvaard, gesteund
en aangemoedigd. Voor geene opoffering moet het land terugdeinzen waar het geldt het peil der nationale opvoeding,
die milde voortbrengingsbron, te verhoogen." (Goedkeuring
bij de socialisten) .
Dit brengt er den koning toe , aan te dringen op de noodwendigheid, rechtspersoonlijkheid toe te kennen aan de
vrije universiteiten van Leuven en Brussel . Ook aan de
prachtige tentoonstelling van 17e-eeuwsche kunst herinnert
hij . Hij zegt verder het volgende , dat op langdurig applaus wordt onthaald :
"De natie zal eveneens de beoefening bevorderen van
de fraaie letteren welke hier te lande meer en meer in
eere komt, onaangez ien de landstaal waarvan onze schrijvers zich bedienen. Het zij mij veroorloofd beroep te doen
op het nationaal gevoel , op den geest van eendracht en
verstandhouding van al de burgers . Laten wij , in de weder zi j dsche eerbiediging van ieders rechten, het middel vinden om treurige geschillen op het stuk van taal en ras
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te voorkomen , en, hebben wij ons met de taalkwestie in
te laten, doen wij het dan met bezadigdheid, zonder drift
en zonder vooringenomenheid."
Lang blijft daarop stilgestaan bij de werkelijkheid
van goed beroepsonderwijs "welke het verb ind ingst eeken
uitmaakt tusschen de handarbeiders en de burgerij en
waaruit het puik der ambachtslieden, de bedienden en de
kl e inhande l aar s ont s t aan" . Ook wordt gedrukt op de noodwendigheid, het lager onderwijs te ontwikkelen. Of echter
ieder onderschrijven zal wat koning Albert er in volgende
bewoordingen aan vastknoopt, valt te betwijfelen :
"Den huisvader behoort het recht te waken over de opvoeding en het onderwijs van zijn kind, vrij en ten volle
onafhanke l i j k de school te kiezen waaraan hij het toevertrouwen zal . Mijne regeering zal u maatregelen voorleggen
om de uitoefening van d ít altijd geldige recht doelmatig
te waarborgen."
Daarop werd de vraag der "sociale wetgeving" aange raakt ; aangedrongen op de voortzetting en de voltooiing
der groote openbare werken; vastgesteld dat de nieuwe Militiewet hare volle vruchten tot e l ks voldoening afwerpt.
Met groote voldoening stelt verder de koning vast , dat
"het alkoholverbruik, dat , gedurende het tijdperk 18901895, gemiddeld 10,03 liter per inwoner beliep, in 1909
tot 5,50 liter is gedaald".

En

dit brengt de redenaar op

de noodwendigheid van een wet dat het vergunningsrecht
betreft. Nogal leuk , en een igs z in s ondeugend tegenover
minister Liebaert, heet het daarop :
" ' s Lands geldelijke toestand, die sedert een kwart
eeuws zijn volkomen evenwicht bewaart , is uitmunt end . Het
is niettemin noodig slechts met wijze gematigdheid de jaar91

l i j ks che uitgaven te verhoogen en er voor te zorgen dat
deze immer bepaald nuttig wezen."
Waarna ,tot slot :
"De talrijke decreten en besluiten rakende herinrichting onzer kolonie , welke gedurende den laatsten zittij d
verschenen, getuigen van de aanzienlijke poging door mijne
regeering gedaan om de normale ontwikkeling onzer bezittingen in Afrika, den vooruitgang des handels en het welzijn der inlandsche bevolking te verzekeren. Dit werk
zal, tijdens het jaar 1911, met dezelfde krachtdadigheid
worden voortgezet , overeenkomstig het plan in de memorie
van toelichting der ingediende begroot ing uiteengezet.
Ik voeg er bij dat mijne regeering er vast toe besloten
is den voorspoed te bevorderen en de toekomst te verzekeren van den Belgischen Kongo, en zonder verwijl de huishoudkundige uitrusting onzer schoone kolonie aan te vullen.

Men ziet het : deze troonrede is... eene troonrede.
Aaneenschakeling van gemeenplaatsen en algemeenheden, is
ze,in een grondwettelijk land als het onze , wat ze zijn
kon. Men mocht van den koning niet verwachten, dat hij

de groote problemen, die onze staatslieden verdeelen, zou
hebben aangeraakt . Dit ware gevaar 1 i j k en... onnoodig geweest. De koning is uitvoerende macht : hoe zou hij het
aandurven, aan de wetgevende macht de les te spellen, in
een land waar de socialisten zoo weinig tam zijn als ten
onzent ?... Hun gebrek aan tamheid, zij hebben het weer
bewezen toen de koning vertrok. Weêr luidde het de luchten
door van "Leve algemeen kiesrecht" en " Disso lut ion !"
Lang vervolgde hem het zorgwekkend gehuil. En toen hij
voor goed weg was,... toen viel een verbaasde stilte in.
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Zij werd echter gauw onderbroken door Vandervelde, die

het woord vroeg voor eene orde-motie. Die vraag kwam echter wat vroeg. De eigenlijke zitting kon nog niet worden
geopend. Want men had , nu men weêr knusjes onder mekaar
was, zoo heel veel te vertellen. De ergste vijanden worden
weer goede vrienden. Minister Renkin drukt teeder de hand
van den dikken gezel Terwagne. Eindelijk gaat ieder ziine
respectievelijke plaats opzoeken, - de nieuw-gekomene met
de meeste deft igheid. Eindelijk kan ouderdoms-deken Beernaert de zitting openen, tusschen zijne twee secretarissen, Van Cauwelaert en de Kerchove , de twee juniores der
Kamer. Ik zei het u al : Van Cauwelaert doet het met aangeboren malstria. De Kerchove , hij , kan er niet toe besluiten, zijne witte handschoenen uit te trekken, en vergist zich gestadig bij het aflezen der namen, uitgeloot
voor de commissies die de geldigheid der verkiezingen van
21 Mei moeten erkennen. Eindelijk komt Vandervelde aan
het woord. Hij zegt dat hij het incident bij het binnentreden der koningin, door een vreemdeling uit de tribunes
verwekt, betreurt, maar dat de socialisten er geenszins
aansprakelijk voor te stellen zijn. Het gold hier, het
reglement der Kamer te doen eefbiedigen... Voorzitter Beernaert is het daarover met den socialistischen leader volkomen eens. De oudere Kamerleden blijkbaar ook. Zoodat
ieder tevreden was, op deze eensgezindheid, na een paar
drukke en nogal rumoerige uurtjes, van elkander te kunnen
scheiden.
N .R.0 , 9 Novembeiz. 19 1 0.

93

DE TROONREDE EN DE PERS
Brussel, 10 November.
De aanstellerige houding der socialisten op de zitting
van Dinsdag en langs den doortocht van den koning, - hadde
de "Camelots du Roy" aldus moeten handelen tegenover pre-

sident Fallières, men zou ze een dansje geleerd hebben !
- het ru moer en de betoogingen tijdens de troonrede hebben
me belet, in mijn vorigen brief over deze uit te weiden.
Laat me toe, dat ik er op terug kom. Nu vooral dat de
meeste bladen hun oordeel hebben geleid, kan dit belangwekkend worden.
Wat is een troonrede? Het is de persoonlijke uitdrukking van gezamenlijke gedachten; koninklijke vorm gegeven
aan een ministerieel programma. Voor den inhoud van een
troonrede kan een koning niet instaan; in de ontwikkeling
van dien inhoud kan men de eigen neigingen van dien koning
bespeuren, vooral als die koning de gewoonte heeft, zooals
onze vorst zelf zijne redevoeringen op te stellen.
Welke indruk heeft nu de troonrede van Dinsdag gemaakt?
Die indruk is wel eenigszins minder goed dan bij de prachtige kroningsrede. Zonder zoover te gaan als gezel Huysmans, die op eene meeting uitriep : "De eerste rede was
goed, de tweede slecht," kan men niet nalaten, eene zekere
voorzichtigheid, een angstvallige vrees uit het algemeene
te treden, in de troonrede te betreuren, die er den diepe-

ren toon der oprechtheid, het accent van het koene geloof
aan ontnamen. In de kroningsrede zette koning Albert zijn
eigen programma uiteen; in de troonrede dat van een nogal
bedremmeld ministerie. Overal nu waar de koning eigen

94

beginselen in zijn tweede rede benaderen mocht - uitbreiding van het onderwijs, intellectueele en moreele krachten
der natie, taalgelijkheid, koloniale ontwikkel ing -- werd
zijne stem krachtiger en de voordracht meer uitdrukkelijk.
Verdedigde hij de idealen zijner ministers - recht der
ouders in zake onderwijs, groote werken, financieele welstand - dan was het veel slapper en het debiet werd eentoniger. Het moet tevens gezegd : hoewel in een uitmuntende
taal geschreven, heerschee in heel de troonrede eene zekere teruggehoudenhe id in de bewoordingen ook bij de goede
deelen. De "Dernière Heure" geloof ik, doet het opmerken :
de koning schijnt in de tweede helft van eiken volzin
terug te willen nemen, wat hij in de eerste gegeven heeft.
Dat is nu weer wat kras uitgedrukt, maar geeft goed den
indruk weer als zou de koninklijke redenaar, in den persoonl i jken vorm die hij aan de denkbeelden van het kabinet

gaf, gevreesd hebben voor al te strenge ministerieele
censuur.
Deze troonrede, niettegenstaande heel goede deelen,
was dus een beetje grijs. Maar ik herhaal : hoe kan het
wel anders ? Men verdedigt zonder geestdrift wat geen
persoonlijk eigendom is. Het is trouwens een algemeen
kenmerk : in alle landen, waar de vorst geen autokraat
is, kan de troonrede niet buiten deze kenschetsende grijs-

heid. Het ware verkeerd, ze meer bepaald aan koning Albert
te willen verwijten.
Sommigen hadden van den koning uitdrukkelijke verklaringen aangaande leerplicht en ge l i j kmak ing in het kiesrecht gewenscht en zelfs gehoopt. Enkele bladen waren
zelfs zoo naief geweest, die hoop zwart op wit uit te
drukken. Ze hadden nochtans kunnen weten dat het kabinet95

Schollaert beslist tegen bedoelde gelijkmaking gekant
is, en slechts zeer energiek optreden van links er toe
zou kunnen leiden, eenige jong-katholieken van de partij
af te scheuren om die hervorming er aldus, met eene kleine
meerderheid, door te krijgen . De koning nu, hij die in
naam "Zijner Regeering" sprak, kon bezwaarlijk, men zal
het toegeven, gewagen van eene zaak, waarop bewuste regeering misschien zou kunnen zakken. En wat leerplicht aangaat : men kent de verdeeldheid rechts, verdeeldheid die
ook wel onder de leden van het kabinet kon bestaan. Ook
hierover was eene uitdrukkelijke verklaring geheel onmo-

gelijk. Uit de voorzichtige bewoordingen van den koning
kan men echter, zonder al te groote voorbarigheid, het
stelsel der regeering aldus voorspellen : het woord leerplicht zal in de wet niet worden geschreven : de vrijheid
van den huisvader sluit allen dwang uit; maar de uitbreiding, gegeven aan alle trappen en alle vormen van het
nationaal onderwijs, en de inrichting van die uitbreiding
zullen meebrengen, dat men buiten in-feite-bestaanden
leerplicht niet meer zal kunnen. Het is, ge ziet het,
eene misschien weinig oprechte, maar dan toch elegante
wijze om de vraag op te lossen. Of de oplossing echter
voldoende is , kan men betwijfelen... Werd dit , in de bespreking der aangekondigde "maatregelen", die, meer-geregeld, meer-standvastig en langer schoolgaan moeten "verzekeren", gelijk de troonrede ze aankondigt, - werd dit,
zeg ik, bevonden, (en de linkerzijde zal hierin onwrikbaar zijn), dan laat "Le oir", het blad dat door minister
Renkin.., ik zal maar zeggen : ingelicht wordt, voorzien,
dat de tegenkanting vanwege de regeering op zou houden. "De regeering" zegt het blad, "erkent dat maatregelen
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dienen getroffen om het school-gaan te verzekeren; vele
goede geesten, zoo rechts als links, zijn van oordeel
dat alleen opgelegden en erkenden leerplicht den goeden
uitslag voor gevolg kan hebben. De gouvernementeele verklar ingen aangaande dienstplicht waren er , voor twee jaar,
verre van, den persoonlijken krijgsdienst te laten voorzien : nochtans is hij gestemd geworden..." - Waaruit
zou blijken dat de taktiek der regeering is : zich eerst,
om plezier te doen aan den heer Woeste, tegen allen dwang
verzetten ; echter toe te geven, als de eischen en bedreigingen der linkerzijde voor de regeering gevaarlijk zouden
worden; en dan aan de kracht der omstandigheden wijten,
wat in den grond den wensch is der meerderheid, ook rechts.
En aldus zou zelfs Woeste tevreden zijn gesteld... Dit
zou men dus, volgens "Le Soir", tusschen de lijnen der
troonrede moeten lezen.
"La Gazette" , zij , heeft er dit niet in gezien. Zij
schrijft : "De meerderheid van het land - dient het bewezen ? - wil leerplicht en éenmaking der kieswetten.
De regeering wil de meeningen eener minderheid doordrijven. En die meeningen stemenen zelfs niet onderling overeen
waar het de zorg geldt om het onderwijs, door de troonrede
warm uitgedrukt. Welke oplossing kan er dan van den toestandzijn dan een oproep tot den lande te richten, wanneer hij , b innen enkele maanden , door de eenvoudige eerlijkheid zal worden geéischt ?" ... De onontkomelijke Kamerontbinding dus,.,. die de koppigheid van den heer Woeste heel best kon noodig maken. Het is ook de meening van
den correspondent van "Le Temps", die zegt : "Groote debatten zullen, de eerste weken der zitting al, in de Belgische Kamer niet ontbreken. Zoo de parlementaire toestand
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de onmogelijkheid van normale regeering vanwege het kabi-net-Schollaert moest bewijzen, dan bestaat geen anderen
uitweg dan ontbinding, door algemeene verkiezing gevolgd,
die, of wel de samenstelling van een linkerkabinet zou
toelaten, of wel uitloopen zou op een zaken-ministerie."
Gij ziet het : volgens een goed deel der liberale pers
staat de regeering voor het d i l emma : eene instemmende
houding aannemen , zonder omwegen, in zake leerplicht,...
hetgeen ze in de troonrede niet doet, al kan men er haar
onrechtstreeksche bedoelingen uit toeschrijven; of wel,
onontkome l i j k de ontbinding , met het gevolg dat de katholieke partij er waarschijnlijk van hare pluimen bij laten
zou en een rechterkabinet onmogelijk zou zijn gemaakt.
Valt nu te bezien of het ministerie en de heer Woeste
"parfaitement d' accord" zullen blijven....
Aldus zouden, spoedig genoeg, de socialistische Kamerleden hun eersten eisch van Dinsdag laatst, ontbinding,
verwezenlijkt zien. Met hun tweeden eisch staat het , wat
kansen aangaat, natuurlijk veel minder goed. Om eenvoudig
algemeen kiesrecht, zonder meer, zonder distinguo's, te
veroveren, is herziening der grondwet noodig. En dat gaat
noch zoo vlug, noch zoo gemakkelijk... Benmaking der kieswetten zou wel een stap vooruit zijn en, zooals Kloos

zou zeggen, "een daad van eenvoudige rechtvaardigheid."
Maar : geen woord hierover in de troonrede. Men weet dat
de regeering er beslist antipathiek aan is. Zij geeft
er echter geen uiting aan, al evenmin als aan het tegendeel . Zij wil hare handelwijze klaarblijkelijk voorbehouden. Zij laat liever een leemte bestaan in haar programma, dan zich thans te verbinden. "Dit alles blijft
een duister geheim," zegt de "Btoile Belge", die getuigt:
,
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"De regeering heeft slechts ijdele woorden in den mond
des konings gelegd. Geen enkele der onduidelijke verklaringen die er in voorkomen is van aard het kabinet Schol 1 aert tot iets te verbinden. Het gelijkt niet slecht op
een opstel voor een wedstrijd geschreven, en herzien en
verbeterd door een pater Jezuiet."
Met Belgische krachtdadigheid uitgedrukt, bevat dit
veel waarheid. Maar... is dit juist het kenmerk niet van
alle troonrede ?...
N. R. C. , 12 Novernben 1 91 0 .
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"LUCIFER" TE LEUVEN
Leuven, 16 November.
"Het. Tooneel is in den Hemel....
De eenige, laconische tooneelaanwijzing die het den
schepper van Lucifer beliefde, onder den "Inhoudt" en
voor de "Personaedjen" van zijn treurspel te laten drukken. Misschien veelzeggend voor den gevoeligen en vizionairen bekeerling, die er zich van de Engelen tot bij
de Tronen, de zeven kreitsen der Hemelingen bij voorstelde, naar 't Gelaat gekeerd van Hem, "die zoo hoogh gezeten, zoo hoogh in 't grondelooze licht," als een barnpunt gloeit aan• het "in top voltogen palais der heemlen
hemel," zoo, dat zelfs zij, die hem in 't Aangezicht aanbidden mogen, "met vieuglen de oogen decken voor aller
glansen Majesteit.".... Misschien voldoende ook voor het
tooneel, voor de tooneelopvattingen en de tooneelinkleed ing , ten tijde van Vondel, b 1 i j kb aar voldoende tevens
voor de tallooze regisseurs die het voor heden aandurven,
"Lucifer" te insceneeren.
Maar voor Royaards ?....
Ik had hier gelezen, in wat aangehaald wordt uit een
opstel in "Van onzen Tijd", op welke schrandere wijze
Roland Holst, in overleg natuurlijk met Royaards , partij
had weten te trekken uit de schaarsche gegevens die Vondel
- waarlijk meer lyricus dan plasticus - verder in den
loop van het Treurspel zelf geboden had : belofte van
een vernuftige,... niet Al te vernuftige ?.... tooneelschikking.
Maar weer : Vondel en... zulke tooneelschikking; de
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grootsche eenvoud, de zuivere golflijn van Vondel en :
cerebrale, decoratief-leidende beschouwingen, als dat
"alle menschel i jke gaan is aan de horizontale lijn gebonden; stellen wij ons een voortbewegen van engelen voor,
dan kenmerkt zich echter dit door de vrije mogelijkheid
van vertikale vlucht", of het tooneel uit te beelden door
"aan hun gaan en staan op het waterpasse vlak , het kl immen en het dalen toe te voegen...."
Het kwam me, niettegenstaande de schoone beschrijvingen
en de ingenieuze beloftes , nogal problematiek voor , hoe
aldus Vondel iaansche schoonheid, hoe de plastiek van Vondels puurste abstractie zou worden bereikt . Want het gold
hier niet meer, in decor als in groepenverdeel ing , een
meer-of-minder natuurlijk "oord-der-handeling" voor te
stellen, zooals in "Adam in Ballingschap" het geval was.

Hier kon geen spraak meer zijn, een landschap meer of

min te styliseeren : hier speelt het tooneel "in den Hemel", en men mocht zich terecht afvragen, of zelfs de
fijnst-gedachte decoratief, de best-begrepen Hemel - arch i tectoniek, niet waarlijk "all zu Menschlich" zou blijven...
Ik zeg het v l akaf : toen , daarneven , het gordijn rees
op eene, nogal kleine, boogvormige, dubbele colonnade,
met in top een koepelpaviljoentje, midden in blauwe lappen
die de zenith-schittering moesten weergeven, was het haast
een desillusie. De tallooze trappen, waar dit de bekroning

moest van zijn als "tinne van Engelenburg," beperkten
zich tot een zestal. In geen geval, met den besten wil
der wereld, kon men zich voorstellen dat dit het toppunt
was, waarnaar de oneindige diepten streven....
Maar daar verschijnt Belzebub, en onmiddellijk wordt
men eene eerste harmonie gewaar : costuum en decor worden
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één; "t stoffeeren - gelijk onze oude schilders hadden
gezeid - met dit ééne enkele figuur, van deze schrale
architectuur, brengt immediaat mee het deinzen der blauwe
hemellappen er komt ruimte, er ontstaat atmospheer. En

als, enkele verzen verder al, Apollion op het tooneel
wipt, gebogen gaat staan tusschen de hooge, rechte figuur
van Beizebub en die van Belial die neêr is gaan liggen,
dan krijgt men plots de gewaarwording, dat deze schouwplaats werkelijk op eene hoogte ligt, en wordt geringer
de noodzakelijkheid, er zich in te moeten denken dat men
waarlijk "in den Hemel" is... Daar verschijnt , na eene
lichte, glorieuze, muzikale inleiding, Gabriël hoog in
het . koepelpaviljoentje; de rey der Engelen bewoont , in
statige en aanminnige figuren, de ruimte tusschen de kolommen der gaanderij , cirkel -vormig, rug het publiek toe,
gezicht naar Gabriël, ontsluit zich de waaier van Hemelingen en Luciferisten ; zij rijzen in letterlijken zin,
uit den grond,op naar de gaanderij , loopen uit in de hooge,
rechte, steile gestalte van Gabriël. En zie : er is eene
harmonie geboren, ineens, zbb verrassend en werkelijk,
zdd schoon en sober-rijk, dat wie zin heeft voor kleur
en lijn tranen in de oogen voelt komen... Daarover glijdt
de kalme wijding van eene zachte en fiere muziek. En nu :
nu is het er, in ideale werkelijkheid; nu kan men overtuigd verklaren : "het Tooneel is in den Hemel."
Die schoone, rustige, en toch innig-bewogen plastiek
- zij is Raphaëliet isch gedacht en Raphaëliet isch geslaagd - vindt men onmiddellijk terug bij den aanvang
van het Tweede Bedrijf : de hiëratische Lucifer, op zijn
elpenbeenen "wagen", heet de "snelle Geesten" "stant te
houden". En die "stant" is een plast isch moment van zeer
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bijzondere schoonheid. Het dient trouwens gezeid : deze
architectonische stijl faalt geen enkel oogenblik, heel
de vertooning lang . Na de overwinning van "Adam in Ballingschap", waar de stijl per se losser mocht zijn, vrijer,
meer bewegend-dramatisch, is dit eene nieuwe overwinning
van lang niet minder allooi . Men staat verbaasd over wat
hier, aan smaak en aan plastisch voorstellingsgevoel,
in een geval dat het picturale geheel voor het 1 ineaire
uitsluit, verkregen werd, met middelen die men streng
en sober heeft gewild, maar waarvan de gedempte, geordende
weelde des te dieper aandoet en roert. Waarlijk, in deze
vertooning van "Lucifer" kan men l eeren , wat bouwkundige
ontroering is....
Het derde bedrijf , dat misschien het moeilijkste was,
bewijst het beste, op welke uitmuntende gronden Royaards
en Roland Holst hunne "Lucifer"-uitbeelding hebben verwezenlijkt. Dit bedrijf bedoelt eene meer-heftige, eene
meer-uiterlijke dramatiek. Het conflict tusschen Luc if e
risten en Enge l en , bij beurte aangestookt en gedempt door
Apollion, Belial en Belzebub; beheerscht een oogenblik
door Michaël ; opgelost in de besliste scheuring en 't
opstellen van beide legers ; - het conflict , door een zeer
vernuftige insceneering verlevendigd (van de lange alleenspraken , opgedragen aan de Luc if eristen , heeft Royaards
een levendigen wisselzang gemaakt, die tot het dramatische
van den toestand ten zeerste bijdraagt), doet geen enkel
maal, geen enkel oogenblik aan het architectonisch-plast isch ensemble te kort . Al stijgt, bij den toeschouwer,
de aandacht voor het werkelijke drama , voor de eigenlijke
handeling : steeds wordt deze beheerscht door eene decoratieve schoonheid, waarvan men nooit, nochtans, het opzet
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gevoelt.
De hoogste schoonheid wordt echter bereikt in het vierde bedrijf. De diepe geestelijke emotie, gewekt door het
gesprek tusschen Rafaël en Lucifer, wordt uitmuntend gesteund door de heerlijke creatie die mevrouw Royaards
van

Real, in standen en gebaren , gemaakt heeft ... En

zoo kan, zonder overdrijving, worden gezeid dat, tot bij
het glorieuze einde van den triumphantelijken Michaël
en den dans der engelen om de zegevierende groep, de uitbeelding van "Lucifer", zeer speciaal gedacht, stap voor
stap en aldoor rijker en rijper, de volkomenheid benadert
en bereikt.
Ik heb hier hoofdzakelijk stilgehouden bij wat in deze
"Lucifer' -vertoon ing het nieuwste was : het decoratieve.

Dit doet natuurlijk niets af van 't overige, eveneens zeer
goede. Deze première - waarvan de leden en eere-leden van
het Leuvensche studentengenootschap "Met Tijd en Vlijt",

dat 75 jaar oud was geworden , de eer hadden - was feitelijk, naar een verklaring van Royaards, meer eene algemeen repetitie. De muzikale bezetting was niet, wat
ze Zondag e.k. te Amsterdam zal zijn : hier klonken de

stemmen der drie zingende Engelen wat mager, en tevens
ongelijk. Er haperde ook wel hier en daar iets in de figuratie - Royaards had zich voorl oop ig in de titelrol doen
vervangen door den heer Verheyen... In kritiek treden

gaat hier dus niet aan, temeer dat op een vreemd toonel
werd gespeeld, dat misschien niet al het gewenschte en
noodige oplevert. Ik hou me dus liefstbij waardeering
van wat ik in alle oprechtheid mocht bewonderen. En hier
noem ik maar onmiddellijk de, uitvoerige, partituur van
Hubert Cuypers, waarvan ik wel betreur dat ze, op een
104

paar plaatsen, al te uitdrukkelijk aan Lohengrin en aan
den Vliegenden Hollander herinnert , maar waar de fijne
orchestreering, de voorname en subtiele klank, en, op
menige plaats , de frischheid van treffen. Al klinkt de
eind-rey misschien wat opera-achtig, ik ontken er de
kracht en den jubel niet van; ik stel echter hooger de
muzikale inkleeding van de sterk rythmisch gedeclameerde
Rey der Luc if eristen . Eveneens zeer goed het klagelijke
"Waer zijn we toe gekomen", en het breede "0 Vader, die
geen wieroockvat". 't Allerbeste echter de Rey die
het eerste bedrijf besluit. Maar ik herhaal : ik oordeel
op wankele gronden, daar het orkest bestond uit ongeschoolde Leuvensche krachten, en de zangstemmen weinig
gelijk en vooral te weinig talrijk waren.
De rolverdeeling kwam mij eene zeer gelukkige voor.
Bij zijn eerste optreden, en vooral in het eerste bedrijf,
bewees Daan van 011 ef en zich zeer goed in zijne rol ingewerkt te hebben ; d ít is schrandere en tevens nobele kunst;
zijn Belzebub, die nog in rijpheid winnen zal, is een
uitmuntende vertolking. Meer dramatisch dan lyrisch, maar
met fijne nuanceering en doordringende intelligentie,
heeft Const. van Kerckhoven ons een zeer levenden Apol l ion
voorgesteld. De Belial van Jan Musch beviel me minder,
en de Gabriël van Ben C. Kok was me al te koud. Misschien

komt daar echter, na herhaalde opvoeringen, meer bezieling
in, hetgeen we van harte wenschen. De diepe stem en de

mooie standen van Joh. te Wechel als Michaël maakten indruk. A. van Dal sin was, als Ur ië l , zijn mindere niet.
En mej. A. Jurgens was, als Rey-aanvoerster , volkomen
goed.
Ik hield voor 't laatst A. Verheyen, die den heer
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Royaards als Lucifer verving. Ik kan niet zeggen dat hij
de rol geheel heeft uitgediept, noch dat hij ze zelf maar
op persoonlijke wijze uitbeeldt. Daar is nog veel
schoolschheid in, maar ook veel goede geschooldheid. Plastisch werd veel moois bereikt. De heer Verheyen heeft
zin voor het schoone gebaar en den hiëratisch-nobelen
stand. En dat is reeds veel.
En om te eindigen : Mevrouw Royaards. Ik heb u al gezeid , hoe roerend ze was als Raf aël . Haar tooneel met
Lucifer is éen der diepst-menschelijke, die ik mocht aanschouwen. Van haar was het de volmaaktheid. Wat belooft
het niet, als zij het spelen zal met Royaards-zelf !...
De heer en mevrouw Royaards werden rijk belauwerd en bebloemd....
Ik kon hier wel sluiten op enkele kleine kritische
wenken na, die niet afhangen van het feit , dat dit toch
maar Bene "avant-première" was. Zoo vind ik het schreeuwen
der Luciferristen (trouwens te weinig talrijk, althans
niet den indruk van een "heir" gevend) in het vierde bedrijf wel heel brutaal en zelfs melodramatisch; ook vind
ik het niet gelukkig, het vijfde bedrijf onmiddellijk
bij het vierde te laten aansluiten. Dit zijn fouten, waar
gemakkelijk in verholpen kan worden.... Men heeft verder
nogal gecoupeerd. Heel het einde van het vijfde bedrijf
viel weg. En hier kan, al vind ik het jauntier, misschien
niet in verholpen worden : al de schranderheid, al het
scenisch vernuft van Royaards kunnen er niet aan veranderen , dat "Lucifer" hier en daar wat langer is uitgeval len, dan.... door hier en daar wat uit te hakken. Hij
deed het met voorzichtigheid en smaak. Deshalve zal men
het hem niet kwalijk nemen....
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In zijn geheel was deze Leuvensche opvoering dus vooral
eene heerlijke belofte. De volmaaktheid kon het nog niet
wezen die smaakt gij binnen kort in Holland. En ik hoop
dat wij , Vlantingen, er niet al te lang zullen moeten op
wachten.
N. R. C. , 1 7 NOVerrben 1 91 0 .
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BENS "ENQUETE"
Brussel, 18 November.
Er heerscht een blijde drukte in de Fransch-Brusselsche

pers. Met kinderlijke uitgelatenheid en eene aanminnige nalefheid steekt ze haar vrool i jk-uitdagenden kop omhoog , gaat lyrisch snoeven op de aanmatiging der Vl am in gen , s l aa.t den toon aan van Gavroche om te bewijzen dat
ze, in zake Vlaamsch-zijn onzer hoofdstad, het toch altijd
bij het rechte, negatieve, eind had. Ze jubelt, ze juicht,
de Fransch-Belgische pers. Ze doet, alsof ze waarlijk,
bij het edele spel van de kruisbogen, den oppergaai had
afgeschoten. En , met den overmoed en de ingehouden bezadigdheid van wie zeker is van zijn slag, zegt ze spottend,
bij monde van "La Gazette" : "Wij zullen het genoegen
hebben , den heeren onderscheiden flaminganten , die te Brussel veel meer misbaar beginnen te maken dan het hoort,
eene kleine statistiek te onderwerpen"... En, ziet u,
die kleine statistiek moet de heeren flaminganten - of
laat ons maar, eenvoudiger, zeggen : de Vlamingen - van
Brussel in een voorbarig graf doen kruipen....
Maar laat ik u eerst zeggen waarover het gaat. Het
gemeentebestuur van Brussel, of liever het Brusselsch
Bestuur van het Onderwijs , heeft in de wet Franck - Se g ers
meenen te lezen, dat het zijn plicht was, aan de ouders
der leerlingen, die de Middelbare Scholen bezoeken, te
vragen, of zij wenschen dat hun kind volgens Vlaamsch
of volgens Fransch regiem wordt opgevoed . Dit was , vanwege het Onderwijsbestuur, eene grove vergissing. Zoo
niet uit den tekst - dien ik tot mijn spijt niet onder
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de hand heb - dan toch uit den contextus. Uit den samenhang van dien tekst blijkt duidelijk, dat alleen gestichten van M.O. van den hoogeren graad, d.i. athenaea en
colleges, waar volledige humaniora of gel i jkloopende we-

tenschappelijke stoffen worden onderwezen, in bedoelde
wet betrokken zijn. De middelbare scholen van den eersten
graad, feitelijk gestichten voor meer-gevorderd L.O.,
gaan alleen onder de wet van 1883, voorschrijvend dat,

buiten de Germaansche talen, die naar de rechtstreeksche
methode worden aangeleerd, twee vakken - geschiedenis,
aardrijkskunde en natuurwetenschappen - in het Neder landsch worden onderwezen, terwijl voor wiskunde en scheikunde de vaktermen in beide talen zullen worden gegeven.
Met de wet Franck-Segers hebben dus de zg. "Ecoles moyennes" niets te maken, en het is een vergissing, die wet,
die de keus laat tusschen een Fransch en een Vlaamsch
regiem, op die "Ecoles moyennes " toe te passen, waarvan
het Grieksch-Lati jnsch onderwijs niet tot bij de rhetoril a en het wetenschappelijk onderwijs niet tot het einddiploma M.O. reiken. Nochtans docht het den bestuurder
van het Onderwijs te Brussel, die van Franschen oorsprong
is, noodzakelijk, aan de ouders der kleuters en dreumessen, die zijne Middelbare Scholen bezoeken, - daaronder
zijn er, die het zesde jaar nauwelijks hebben bereikt,
- te vragen : "Verlangt u dat uw kind in 't Vlaaamsch of
in 't Fransch worde onderwezen ?" (Ik haal hier, bijna
letterlijk ,"la Gazette" aan : "On le priait de dire en
quelle langue il désirait qu'on donnât 1'instruction à
son petit garçon ou à sa petite Dit ging zelfs
de palen van de wet Franck-Segers te buiten : deze zegt
geenszins, dat het onderwijs uitsluitend in het Neder109

landsch of uitsluitend in het Fransch zou worden gegeven;
zij bepaalde, evenals de wet van '83, dat een bepaald
getal uren aan onderwijs bij middel van het Nederlandsch
zou besteed worden in de Vlaamsche afdeelingen, en dat
het Fransch regiem mocht kiezen tusschen onderwijs van
Nederlandsch of Duitsch, in de oorspronkelijke taal te
geven. Nochtans werd aan de ouders, die vroegen waarin
dat "Vlaamsch regiem" bestond, van officieelen kant verklaard, -- en dit vernam ik uit onbetwistbaar-oprechten
mond, - dat daarmee werd bedoeld : totaal-Nederlandsch
onderwijs. Daar zou op school geen woord Fransch meer
worden gesproken; alles in het Nederlandsch... Niet alleen
paste dus het Bestuur van het Onderwijs eene wet toe,
die haar niet aanging ; zij had voor die wet eene verklaring gevonden, die niets met de waarheid, met de werkelijkheid te maken had.
Gij kunt denken wat het gevo l g was dezer "Enquête".
De goede burgers, wier kinderen de middelbare school,
lageren graad, bezoeken, die voor het meerendeel behooren
tot den winkelstand en dien der zaken, en die er hunne
kinderen voor opleiden willen, - tenzij zij er een advokaat of een dokter van maken willen, - gruwelen bij de
gedachte, dat aan hun kroost geen enkel woord Fransch,
of althans geen enkel begrip bij middel van het Fransch,
zal worden onderwezen . Daarbij komt, dat aan die goede
burgers het ultimatum wordt gesteld een goede maand na
de opening van het schooljaar, als al de schoolboeken,

de Fransche schoolboeken, gekocht zijn, zoodat, bij de
keus van het Vlaamsch regiem, een nieuwe uitgift van een
mooi sommetje zou worden geéischt. Wat zal dan het antwoord van de goede burgers zijn ? Natuurlijk : "Fransch
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regiem voor onze jongens ! ". En "la Gazette" jubelt,
en heel de Fransch-Brusselsche pers met haar; want :
slechts zes en twintig leerlingen op twaalfhonderd ongeveer vragen het Vlaamsch regiem...
Wij hebben gezien, hoe dit resultaat werd bereikt door
verkeerde aanwending eerst, en daarna door verkeerde uitlegging eener wet; vervolgens door ontijdige toepassing

van de verkeerd-aangewende en -uitgelegde wet; ten derde
door een maatrekel, die tegen alle gezonde paedagogie
indru i s cht .
De twee eerste punten heb ik bewezen. De domheid van

het derde ligt voor de hand... Hoe !, men wil den huisvader beletten, controol te houden over de moreele en confessioneele, over de godsdienstige en gevoels-opvoeding
van zijn kind ; maar : men ondervraagt hem over de voertaal van het onderwijs, - zonder hem trouwens daar maar
de minste gegevens over te bezorgen en zelfs door hem
eenvoudig over de werkelijkheid der ingeroepen wet te
bedriegen ! -; men vraagt van hem, die niet oordeelen
kan over de opvoedende, de uitsluitend-paedagogische waarde van moedertaal of vreemde taal of het mengen van beide
talen, dat hij uitspraak geve in de kwestie : met welke
middelen bereikt de onderwijzer bij uwe kinderen de beste
uitslagen ? Want daar komt het immers op aan : de beste,
de nuttigste uitslagen bekomen. Het komt er op aan, de
kinderen, in de kortst-mogelijken tijd, op de voortreffelijkste wijze te wapenen. En hierbij valt niet te twijfelen : dit geschiedt het vlugst bij middel der moedertaal.
En de moedertaal van de helft minstens der kinderen, die
de middelbare scholen van Brussel bezoeken, is ongetwijfeld het Vl aamsch ; daar staan statistieken borg voor,
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die even betrouwbaar zijn als die over dewelke wij het
hier hebben... Maar de wet van 1883, hier geldend, gaat
zoover niet. Den kinderen wordt alleen, door uitmuntende,
niet geheel voldoende, maar althans vruchtdragende maatregelen, de kennis van beide talen , te Brussel gebruikt, toegezegd. Kinderen van Waalsche ouders worden
er trouwens van ontslagen. De eenige vraag, die men dan
ook bij rechte aan de Brusselsche ouders mocht stellen,
in de veronderstelling, dat daar werkelijk gelegenheid
toe bestond, was : "Verkiest gij dat uw zoon, die binnen
enkele jaren advokaat of dokter zal zijn - en het is in
zijn belang dat hij dan ook Vl aams ch zal kunnen, - of
misschien ambtenaar wil worden - en dan wordt de kennis
van het Vlaamsch van hem over het algemeen geéischt of
althans, tot zijn eigen voordeel, verlangd, - verkiest
gij dat uw zoon uitsluitend Fransch zal kennen, of beide
landstalen ?"... Had het Bestuur van het onderwijs te
Brussel, nogmaals aangenomen dat ze die vraag te stellen
had, aldus het oordeel der huisvaders ingewonnen, dan
zou de "enquête" waarschijnlijk juist het tegenovergestelde resultaat hebben opgeleverd. De Brusselsche burger
is een praktisch mensch. Hij hecht veel meer aan zijn
Vlaamsche moedertaal dan hij het wel wil laten blijken.
Bij die gevoelsreden voegt zich oppermachtig het nut,
de noodwendigheid der kennis van beide landstalen. Op
dat praktische van zijn aard heeft men echter gespeculeerd. Men heeft hem wijsgemaakt dat het onderwijs in
het Fransch op de Brusselsche middelbare scholen zou worden afgeschaft, als hij niet tusschenkwam. En men deed
hem tusschen komen... op eene wijze, die hem belachelijk
zou maken bij wie logisch oordeelen kan, was het niet
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dat hij , de goede burger, op zulke leel i jke wijze om den
tuin werd geleid, - om een tuin die voor hem een doolhof is en blijven zal, een doolhof waar alleen bevoegden hun weg in vinden. En bevoegd is hij , de Brusselsche
huisvader, alleen, waar het zijne moreele overtuigingen,
die hij zijn kind bewaren wil , aangaat; niet waar het
geldt de middelen, waarmeê zijn kind onderwezen zal wor-

den ....
N. R. C. , 19 Noverrbe,n 1 91 0 .
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HOPJES EN HOPJES
Brussel, 21 November.
Het is mijn plicht, u in te lichten over al wat te Brussel
in opzicht Hollandsch leven omgaat. Daarom mag noch
wil ik nalaten u mede te deelen, dat het Hollandsche leven
den Muntschouwburg overrompeld en overwonnen heeft onder
den vorm van een ballet, dat heet "Hopjes et Hopjes".
Waarom men er dien naam aan gegeven heeft, ben ik nog
niet te weten gekomen. Ik vermoed dat de steller van het
scenario, onze vriendelijke balletmeester Ambrosiny, dezen
titel gekozen heeft , omdat het woord "Hopje" al het Nederlandsch uitmaakt, dat tot hem is doorgedrongen. Met het
onderwerp althans heeft het niets te maken, en de verklaring van een Brusselsch confrère, die van "hopje" een
synoniem van "sprongetje", ergo van "dansje" maakt, is
me al te ver gezocht, dan dat ik ze u als de mijne zou
opdringen....
Ik weet dus nog steeds niet, waarom dit "Hopjes et
Hopjes" heet, maar het is een ballet... om van te snoepen,
zal ik maar zeggen. De heer Ambrosiny, moet ge weten,
is een moderne geest, een durver, een vernieuwer in de
edele danskunst. Zeker, hij heeft eerbied voor de traditie; maar het belet hem niet, het oog op de toekomst gevestigd te houden, en de ontluiking ervan onder zijn blik
te koesteren. Hij weet, dat onze tijd er een is van werkelijkheidszin, van waarheidsliefde. En daarom vermeit hij
er zich niet langer in, aan eene versleten mythologie
het onderwerp zijner balletten te ont l eenen . Hij wil realiteit. En zoo komt het dat we van hem verleden jaar eene
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dans-comedie mochten bewonderen, waarin de danseressen,
wars van tutu's en tullen japonnen, gekleed waren als
dienstmeisjes, en waar ééne daaronder, vermomd als een
huisknecht, schoenen aan 't poetsen ging op maat van eene
gevoelige mazurka. En zoo komt het ook, dat zijn stoutinnoveerend genie ons thans meêtroont naar de Zeeuwsche
kusten, en wij mogen appreciëeren op welke bevallige wijze
onze ballerinnen de tallooze rokken der Zeeuwsche boerinnen
dragen.... Gij zult toegeven, dat deze revolutie in de
danskunst het wel waard was, hier te worden medegedeeld,
en dat het geen overdrijving is, ze even doortastend als
stout te noemen.
Het onderwerp van den heer Ambrosiny is al even verrassend-nieuw. Jantje houdt van Mietje, maar daar komt ineens
Uncle Sam uit Amerika met zijn dochter Maud, dewelke zich
verhaast, op Jantje verliefd te worden, en het bewijst
door een voortreffelijken cake-walk te dansen. (Ja, Mevrouw : de cake-walk op de klassieke planken van den Muntschouwburg ! Is dit niet verbluffend van nieuwheid ?) .

Jantje wil echter van Miss Maud niets weten, want Jantje,
hij , is geen innoveerend genie . Miss Maud is hem niet
Zeeuwsch genoeg gekleed. Waarop deze den gelukkigen inval
krijgt, zich een inlandsch costuum aan te schaffen. Jant j e
kan nu natuurlijk niet de minste reden meer hebben, haar
te weerstaan. Hij aarzelt dan ook niet langer, met Miss
Maud in het huwelijk te treden, terwijl Mietje troost
zoekt bij Uncle Sam, die eveneens haar gelukkigen echtgenoot wordt....
De aangename verrassing van dit pikante scenario heeft
me belet , de noodige aandacht te wij den aan de muziek,
waarop het... afgedanst wordt. Maar, daar ze van Lauwe-
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rijns is, een specialist in het vak, kan ze niet dan medesleepend zijn.
Ze heeft me trouwens niet ontstemd door al te vergedreven innovaties, hierin met den tekst contrasteerend....
Hetgeen niet belet, dat ze er ten zeerste meê overeenstemt,
alsook met het liefste, het schoonste décor dat men zich
denken kan, met heusch draaiende molentjes, en met de
verrukkelijkste costumes der wereld...
Neen, ik zeg maar : balletten als "Hopjes en Hopjes"
kunnen niet dan de banden tusschen Nederland en België
nauwer toehalen. En als ik u zal hebben gezegd, dat het
uitloopt op een eind-galop ter eere der geboorte van prinses Juliana, dan zal geen enkel Hollander nog durven twijfelen aan de Nederlandschlievende gezindheid van den heer
Ambrosiny in 't bijzonder, en van al de Belgen in 't algemeen....
N. R. C. , 24 NOve,vnben 1910.
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HET ZIEKE KONINGINNETJE
Brussel, 25 November.
Ik had gewenscht, dat dit een sprookje mocht worden; dat
dit ware geweest het verhaal van een koningin die, door
de ziekte getroffen, al heel ras genezen zou door de liefde van den koning haar gemaal , van de prinsjes haar kinderen, van heel haar volk dat eigen gezondheid op wou offeren voor hare genezing. Dagen aan dagen heb ik gewacht
en getalmd : ik had zoo graag geschreven over aanhoudende,
duurzame beterschap. De persoonlijke inlichtingen die
ik had waren echter te pessimistisch, dan dat ik ze, tot
bezwaren der bulletins die u werden geseind, mee zou deelen; ik aarzelde maar, te schrijven' ik vreesde maar,
r

den toestand erger en leelijker te moeten teekenen, dan
hij uit off iciëele gegevens heette te zijn. En nu is wel
eenige hoop ingetreden; onmiddellijk gevaar schijnt geweken; de ziekte heeft een wending genomen, die door de
dokters duidelijker wordt ingezien en gemakke l í j ke r kan
worden bekampt . Maar van het blijde herleven, van het
wonder dat ik u had willen vertellen, hoe een koninginnetje genas , omdat millioenen menschen haar zoo 1 ief hadden,
kon voor 't oogenblik niets komen, omdat, niettegenstaande
de liefde, die echt is,zoo weinig wonderen heden ten
dage nog gebeuren....
Niettegenstaande de liefde. Want gij beeldt u niet
in, gij landgenoten nochtans eener zeer beminde vorstin,
wat koningin Elisabeth, het "Koninginnetje" zooals men
haar noemt , in de negen j aar dat ze in België verblijft
en vooral sedert zij voor een jaar met haar echtgenoot
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den troon besteeg, voor ons volk is geworden. Ik heb u
al dikwijls verteld, welke daden van menschenliefde en
opoffering, van spontane sympathie en medelijden, van
diepen zin voor kunst en schoonheid, voor menschelijkheid
en hoogere gedachte, haar de achting en de genegenheid
hadden bezorgd van het volk, dat ze, door andere banden
dan die van eene heerschende koningin, aan zich had weten
te hechten. Het volk, - het eigenlijke "volk", dat der
mindere lagen niet het minst, - heeft dan ook nooit geaarzeld in de uiting zijner bewonderende genegenheid.
Wij Belgen, waren door onze vorige vorsten waarlijk niet
verwend geworden. De koningin boudeerde den koning, de
koning boudeerde zijn volk. Terwijl de koningin te Spa
hare hondjes dresseerde en bij onschuldig spel een al
te langen tijd verdeelde in de verscheidenheid van eene
steeds even-zware verveling; terwijl ons zelfs de zonnige
verschijning onthouden werd der schoone en koppige prinses
Clémentine, thans de echtgenoote van den keizer der Franschen, Napoleon den vijfde, die in Brussel de hofhouding
der Bonaparte's weer in schijnt te willen voeren; terwijl
een geniale grijsaard vol nukken, geweldenarijen en al
te 1 ichte toegevendheid voor eigen gedrag, liefst buiten
de grenzen van het land, waarvan hij de koning was en
de czaar wilde wezen, zijne sympathieën bewees en zijn
wil dicteerde, was in België eene verslapping van den
dynas t i s chen zin, was haast een hekel aan het koningschap
ingetreden, waarvan terecht mocht worden gevreesd, dat
ook de troonopvolgers van koning Leopold en koningin Maria
Hendrika er onder zouden lijden, of er althans geen beterschap in zouden vermogen te brengen. Wel was de troonopvolger niet antipathiek. Hij sproot uit een huisgezin,
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dat van den graaf van Vlaanderen, waarvan de rustigheid
en de kalmte zeer beslist contrast uitmaakten met dat
van den doordrijvenden en dwarsdrijvenden Leopold.
Maar ook die al

te groote burgerlijkheid stoorde de

dramatisch-aangelegde Belgen. Bene zoo heel stille, bescheidene, vriendelijke familie was hun weinig koninklijk.
Dat de graaf van Vlaanderen, naar werd verteld, op de
voordeeligst-mogelijke wijze den wijn uit zijne Fransche
wijngaarden wilde plaatsen, en de gravin zich uitersthuiselijk zelf met hare kinderen bezig hield, was geen
aanbeve l ing voor beider zoon , die troonopvolger was , en

overigens weinig liefde toonde voor decorum en uiterlijke
praal, die er eerder schuchter uitzag, en die op onbeholpen wijze het militaire uniform droeg. Telkens als
hij naast zijn koninklijken oom, die mankte nochtans,
waarvan het eene oog star en dood stond, en die in 't
openbaar zijne kleedij weinig verzorgde, zich voor het
publiek vertoonde , leek hij een zeer beschaamde leerling,
die door den schoolopziener aan het bord wordt geroepen.
En zoo komt het dat de Belgen slechts met goed te begrijpen vrees en niet zonder eenigen ironieken achterdocht
prins Albert als hun toekomstigen koning beschouwden.
Tot op het oogenb 1 ik , dat hij aan trouwen dacht , en
hij ons prinses Elisabeth meébracht uit Beieren, van naast

haars vaders, den oogarts, wiens assistente ze
was. Ik herinner mij nog de omreis die het jonge paar
de zijde

door België ondernam : overal en iedereen onderging van
't eerste oogenbl ik af den toover die zeer beslist van
de blonde , tengere kleine, maar stralend- innemende prinses

4tgng. Goedheid en eenvoud spraken uit blikken en glimlachende lippen; zij wist opperste d inst inct ie te paren
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aan onweerstaanbare vriendelijkheid; de meest verstokte
koningshaters - ze waren talrijk te dien tijde - moesten
zich verwonnen verklaren. En toen het nieuwe prinsesje
ook door daden, door altoos meerdere daden, in werkelijkheid die goedheid, die vriendelijkheid, die menschlievendheld ging bewijzen, toen steeg geen enkele wanklank op
uit de vereerende liefde waarmede gansch het volk haar
omringen ging.
Toen werd ze koningin, - eene plichtbewuste, schrandere, werkdadige koningin; eene koningin gelijk de Belgen
ze wenschen, d. i. zoo weinig koninklijk, zoo weinig majestatisch mogelijk, maar volksch zonder burgerlijkheid,
werkzaam zonder opdringerigheid, voornaam zonder stijfheid. In Albert I hadden ze tot hun vreugde een vorst
gevonden, die al die deugden in zich verzamelde : een
koning wel, zeer bewust van zijn koningschap en het gebruikend ten bate van zijn volk, maar zonder eenigen trots
erom, zonder de minste "morgue", zonder praterij. In koningin Elisabeth had het volk sedert lang iets meer en
beters nog ontdekt : een gouden hart. Meer dan ooit gaf
ze er blijk van; steeds milder en milder stortte zij het
voor ieder uit, over elke miserie. En zoo België thans
met het koningschap is verzoend, dan is het grootendee l s
aan dat gouden hart te danken.
Zij zal echter niet klagen, de koningin, dat België
hare goedheid onbeloond liet, dat wij ondankbaren zijn.
Al moet dit , helaas , in pijnlijke oogenb l i kkken blijken.
Gij stelt u niet voor, met welke angstige deelneming het
verloop der ziekte door gansch het land wordt gevolgd.
Bij honderden komen in het paleis brieven met bemoediging
en raad toe, en niet het minst van vrouwen uit het volk.
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Toen het voor enkele dagen haar naamdag was, ontving de
koningin karrevrachten bloemen; geen dure orchideeën en
chrysanten, maar de nederige bloempjes die de werkman
met liefde kweekt in zijn schamel tuintje of op zijn vensterrichel, de vreugde van zijn Zondag, het sieraad zijner
avondrust , en die zijn dankbaar hart stuurde aan zijn
"koninginnetje", omdat het jarig was.... en ziek. En ik
kan hier tallooze anecdoten aan toevoegen : hoe zij door
het mindere personeel van het Paleis verafgood wordt,
welke verslagenheid er heerscht onder de bevolking van
Laeken, meest werklui en kleine boertjes, die cederen
dag de mildheid van haar glimlach mogen ondervinden, en
die haar nu, een gansche week al, niet meer zien voorbij rijden... Want ik mag het u verzekeren : geen vorstin

wordt bemind als onze koningin, een koninginnetje schoon

en

goed als uit een sprookje....
Dat sprookje hadde ik u willen vertellen : hoe dat

koninginnetje erg ziek werd, maar genezing vond in de
liefde van haar volk... Helaas , de tijd der sprookjes
is voorbij...
N. R. C . , 27 Nave.mben 1910 .
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NEDERLANDSCH IN DE BRUSSELSCHE SCHOLEN
Brussel, 30 November.
Ik heb u hier onlangs getoond, hoe het Bestuur van het Brusselsch onderwijs middel had gevonden, de ouders der kinderen die de z.g. middelbare scholen, eigenlijk scholen
voor meer-gevorderd lager onderwijs, door ongeoorloofde
aanwending eener wet en verkeerde uitlegging van die wet,
aan te lokken tot de verklaring, dat zij hun kroost wenschen onderwezen te zien volgens het "Fransch regiem",
waarbij het Nederlandsch, zoo niet geheel verwaarloosd,
dan toch zeer stiefmoederlijk behandeld wordt. Ik neem
de vrijheid op deze vraag terug te komen. Zij is immers ook
voor Nederland van belang, want zij gaat Groot- Nederland
aan. Immers, het geldt hier het behoud voor onze gemeenschappelijke taal, en daardoor voor de Nederlandsche cultuur, van een gansche stad, die de hoofdstad is van België, het hart van gansch het land, van een tweetalig land,
dat - het hoeft wel niet bewezen - zijn innerlijk wezen,
zijn intellectueel bestaan, gewijzigd zal zien, naar die
toon-aangevende hoofdstad, naar dit hart Vlaamsch of
Waalsch zal zijn. Nederland heeft er dus wel belang bij,
mede te helpen aan het verzet tegen de geheele verfransching van Brussel bij middel van uitsluitend, of bijnauitsluitend Fransch onderwijs aan de kinderen der middenstanden, te Brussel oppermachtig. Die verfransching is
klaarblijkelijk het doel van het Bestuur der Brusselsche
scholen, ik bedoel van het Algemeen Bestuur, dat op het
stadhuis den schepter zwaait. Het dingt er naar, het grondgebied der Nederlandsche taal voor een goed deel, en een
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deel van groote waarde, te beperken. Dit geeft den correspondent van een Nederlandsch blad wel het recht, terug
te keeren op de vraag, die hij u hier reeds een enkel
maal onderwierp.
Ik sprak van systematische verf ransching . Want Brussel
is wel degelijk eene Vlaamsche stad, die eeuwen lang aan
niet -georganiseerde verfransching, niettegenstaande eene
zeer gemakkelijke overgave , eene Fransche pralerij , die
zich graag lucht geeft , heeft weerstaan . De jongste cijfers, trouwens, bewijzen het doorslaand. De talrijke voorstellen inbegrepen, waaronder er zijn die overwegendFransch mogen heeten, en niettegenstaande de aanhoudende
insi jpeling van het Waalsch element, dat koppig weigert
het Vlaamsch aan te leeren, telt de Brusselsche agglomeratie thans 558,012 inwoners . Daaronder zijn er 371,863

- ruim twee-derden dus - die Nederlandsch en Fransch spreken, en dus Vlamingen zijn, vermits een Waal nooit van

zijn taal afziet, en allerminst in eene stad waar de twee
talen gelden. En onder die 371,863 Vlamingen zijn er
125,279 - een vijfde der geheele bevolking - die geen
andere taal kennen dan het Vlaamsch . Deze zijn meestal
oer-eigene Brusselsche elementen; want de Vlaming die
naar Brussel uitwijkt is doorgaans een ontwikkeld man,
die beide landstalen spreekt, en naar de hoofdstad wordt
aangelokt door de mogelijkheid die ze biedt , geestelijke

ontwikkeling beter dan elders te laten gelden. De 186,149
Vlaamsch-onkundige inwoners - hun getal komt op weinig na
overeen met dat der niet-dan-Vlaamsch-sprekende inwoners zullen, buiten duizenden vreemdelingen, meestal uitgeweken Walen zijn uit den winkelstand - in sommige voorsteden
bijna uitsluitend Waaisch, zooals ik hierboven zei, 123

en ambtenaars die voor een goed gedeelte van de kennis
der tweede landstaal ontslagen zijn, al kan geen enkele
onder hunne Vla.amsche collega's in de hoofdstad eene betrekking bekleeden zonder kennis van het Fransch; bij
welke Walen zich zeker een percentage Vlamingen voegen,
die, door hun geboorte, door hunne opleiding, of door
hun willekeur, onder de uitsluitend-Fransch-sprekenden
zijn te tellen. Dit is helaas de wereld der drie aristocratieën : van adel, geld en geleerdheid. Zij zijn van
zeer overwegend belang, maar tevens zeer klein in getal;
dat de intellectueelen zich meer en meer bewust gevoelen
van de noodwendigheid der kennis hunner moedertaal, zal

dit getal in de toekomst ongetwijfeld nog doen verminderen. Het voordeel, dat van dag tot dag grooter wordt,
der kennis van het Nederlandsch voor de Walen, die een
openbaar ambt willen bekleeden, zal ze ook wel aanzetten,
meer ijver te toonen bij het aanleeren eener taal , die

hun kans tot bevordering vermeerdert. Zoodat, naar alle
waarschijnlijkheid en volgens goede logica , Brussel
meer en meer eene Vlaamsche stad zal worden, of althans
eene tweetalige stad, waarin het Vlaamsch element meer
en meer overwegend wordt, - wat op hetzelfde neerkomt.
Den heeren nu van het onderwijsbestuur in de hoofdstad

belieft het niet, dien toestand bestendigd en uitgebreid
te zien. Zij vinden, dat het wat mooi staat , tot de uit sluitend-Fransche cultuur te behooren. Zij zijn blijkbaar
overtuigd, dat het Vlaamsch-Brusselsche volk niets dan
winnen kan bij het verzaken zijner moedertaal . Of hebben
paedagogische beweegredenen ze aangezet tot... kwazie
weinig-paedagogische maatregelen ? Hebben ze namelijk
gemeend dat een tweetalig onderwijs remmend werkt ? Hebben
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ze tijdbesparingen willen verwezenlijken, die ten goede
moesten komen aan werkelijke kennis ? Dan lag het middel
voor de hand : onderwijs alleen in de moedertaal, alleen
in het Vlaamsch, althans voor de Vlaamsche kinderen ! .. .
Maar ik vermoed dat het deze grondvragen niet zullen zijn
geweest, die ze hebben bewogen. Het gold eenvoudig : systematische verf ransching; verfransching per fas et nef as .
Reeds was daar in 't geniep , en op behendige wijze voor
gezorgd : in de stadsnormaalscholen had men het onderwijs
bijna uitsluitend in het Fransch gegeven, ook voor de vakken die de aspirant-leeraars van het middelbaar onderwijs,
lageren graad, later, volgens de wet van 1883, in het
Nederlandsch moesten geven. 't Gevolg hiervan was, dat
die leeraars zich in de onanogel i jkheid bevonden en nog
bevinden, de wet na te leven en toe te passen. In de,
voor ruim twee-derden Vlaamsche stad Brussel, zijn de
helft misschien der onderwijzers en onderwijzeressen niet
in staat , eene ordentelijke les van Nederlandsch of bij
middel van het Nederlandsch te geven. In October 1894,
Maart en Juni 1896, en Januari 1898 zijn een aantal
Vlaamsch-onkundige onderwijzeressen door den Brusselschen
gemeenteraad benoemd geworden. Nu schijnt meer strengheid
bij die benoemingen toegepast te worden. Dat ze echter
in een Vlaamsche stad mogelijk zijn geweest , en mogelijk
blijven, is niet te minder... verbluffend, gij zult het
toegeven. Het legt uit waarom zoovele Vlaamsche kinderen
de zg. "Fransche klassen" bevolken, die eigenlijk werden
ingericht voor kinderen van Walen, aan dewelke men, zeer
beleefd, het Vlaamsch niet wilde opdringen...
Ziedaar de toestand. Ik heb u verteld, vroeger, hoe
men hem door eene wet, die niet mocht worden toegepast
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en die men daarenboven verkrachtte, wilde bestendigen
en verergeren. Ik ben in mijne aanklacht niet alleen gebleven. "De Vlaamsche Gazet" is dapper tusschengekomen.
Heden springt, in "Le Peuple", Alberic Deswarte met doorslaande argumenteering en eene prachtige documentatie
bij. In den Brusselschen gemeenteraad wordt de bevoegde
schepene ongetwijfeld ter verantwoording geroepen. Want
die schepene is er feitelijk de schuld van, dat de stad
Brussel zich, door de meest-groteske daad die men zich
denken kan, heeft belachelijk gemaakt. Ik heb ze u nog
niet verteld. Laat ze hier gelden als "mot de la f in" ,

"plat du jour" of "nouvelle à la main", gelijk ge 't noemen wilt.
Het Bestuur van het Brusselsche onderwijs had dus goed

gevonden, zonder dat iets daar maar aanleiding toe kon
zijn, aan de familievaders den paedagogischen plicht op
te leggen, hun beslissend oordeel uit te spreken over
het taalregiem, waaronder zij eischten dat hunne kinderen
onderwezen zouden worden. Daarbij beriep zich bedoeld
bestuur op eene wet, die niet kon ingeroepen worden die
wet werd, door de hoofden der scholen, die door de ouders
werden ondervraagd, geheel verkeerd geinterpreteerd (iets
waar niet zij, maar het hooger bestuur schuld aan heeft,
vermits het verwaarloosde, aan de schoolbestuurders de
noodige inlichtingen te verstrekken); het referendum gebeurde ontijdig, als al de schoolboeken waren aangekocht.
En wat gebeurde er ? De ouders kozen natuurlijk het
Fransch regiem, zes-en-twintig uitgezonderd, die, o wonder, Vlaamsch onderwijs vroegen... Toen wreef het Bestuur
van het Brusselsche onderwijs in zijne administratieve
handen, en het bedacht deze administratieve sluwheid :
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het vroeg aan het Ministerie van Onderwijs, of , gezien
den e rbarml i j ken uitslag van zijn referendum, de ingeroe-

pen wet te Brussel wel diende toegepast !... Ja, belanglooze lezer, dit kan in de hoofdstad van Brussel gebeuren : een bestuurder van het Onderwijs, gelast met de
toepassing der wet, die eene verkeerde wet inroept en
verkracht bij een referendum dat ontijdig gebeurt en niet
is te verrechtvaardigen, en dan aan den minister durft te
vragen - is dat sluwheid ? of is het verregaande boudheid ? - wat hem met de toepassing van die wet blijft
te doen 1.... Zoon bestuurder, die het gemeentebestuur

der hoofdstad bij den minister - die natuurlijk niet toebijten zal ! - en voor heel het land belachelijk maakt,
wordt in Brussel geduld !...
N. R. C. , 1 aecemben 1910.
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DE "SOC I ETE J . S . BACH" TE BRUSSE L
Brussel, 5 December.
De edele en schoone pogingen van Albert Zimmer om den
grooten Cantor meer en meer in het bereik van het groote
publiek te brengen, schijnen aldoor maar meer vrucht te
willen dragen : gisteren was, voor het eerste concert
van het seizoen, een zeer talrijk en zeer aandachtig publiek opgekomen, waaronder ik vele leden der Nederlandsche
kolonie heb opgemerkt . De voorliefde voor Bach, waar de

dilettanten nu sedert twee jaar blijk van geven, moge
nu ook snobisme zijn : het is een snobisme dat aan musici
en echte liefhebbers het hoogste kunstgenot bezorgt, dat
ze in Brussel kunnen smaken. Niet dat de uitvoeringen

feilloos zijn : voor het concert van gisteren waren een
paar repetities meer niet te veel geweest. Hetgeen niet
belet dat, door de orkestbezetting, de beschaafdheid der
koren en vooral door de keus der solisten gestreefd
wordt naar eene volmaaktheid, die al te moeilijk te bereiken is, dan dat we op kleine tekortkomingen al te zeer
zouden vitten. Het programma van gisteren bestond uit
drie, te Brussel nog onuitgevoerde, cantates : de teedere
"Ich bin ein guter Hirt", de architectonisch- rijzende
"Bin feste Burg ist unser Gott" (tusschen haakjes : zulke
muziek, of muziek naar dit voorbeeld, had heel wat beter
bij Vondel ' s "Lucifer" gepast, dan die welke Hubert Cuypers erbij componeerde) , en de gracieus-satyrische "Streit
zwischen Phoebus und Pan." Ik zal in geen analyse treden
dezer drie heerlijke werken, bij U veel beter bekend dan
in België het geval is, verwend immers als we zijn door
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operamuziek uit de Meyerbeer- en Verdi-periode. Ben oogenbl ik echter blijf ik stil staan bij de solozangers.
En hier dient wel in de eerste plaats genoemd Til ia
Hill, van wie het niet zeer groote, maar zoo heldere,
reine, uitgebreide en beschaafde geluid de toehoorders
heeft verrukt . Haar Momus-aria in "der Streit zwischen
Phoebus und Pan" , was een perel van schalksche fijnheid.
J. Van Kempen, de Haarlemsche tenor, die op moest treden,
verscheen niet, zoodat al de tenor-partijen gezongen werden door George Baldszun, een gedistingeerd, aangenaam
en intelligent zanger die, hoewel aan eene opera - die
van Cassel - verbonden, goed den oratoriesti j 1 beheerscht.
Else Schlinemann, de alt uit Berlijn, beschikt over een
geluid van grooten omvang en bijzondere diepte, dat echter, gevolg van verkoudheid misschien, nogal gevoileerd
klonk en aldus schade bracht aan eene nobele voordracht.
Men kan alleen den adel roemen van den baszanger Jan Reder,
uit Parijs, en de geestige uitdrukkelijkheid van den meerdramat isch aangelegden Alfred Stephani , uit Darmstadt;
beiden droegen ten zeerste bij om een uitmuntend ensemble
van hoogstaande solisten te volledigen.
Bij het volgend concert zullen, behalve de schoone
c l avecinis t e , Wanda Landowska en den wel-gekenden z ange r

Froelich, de te Brussel zeer gewaardeerde dames Noordewier-Reddingius en De Haan-Manifarges optreden. Waaruit
blijkt dat wij voor een goed deel aan Hollanders de edelste kunstuiting danken, die de hoofdstad biedt. Wij zijn
er hun ten zeerste dankbaar- om.
N. R. C. , b Decerrben 191 4

.
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DE VLAAMSCHE HOOGESCHOOL VOOR DE KAMER
Brussel, 7 December.
Het is geen slag geweest ; zelfs geen guerilla, hoogstens
een kleine verkenningstocht van enkele nogal onvoorzichtige soldaten, en die, gelukkig, geen gevolgen had of
zal hebben. Niettemin is het een datum; een bet eeken isvo l gebaar ; eene daad haast of althans de belofte van
eene groot e, overwinnende daad . Want het is de eerste maal,
dat de Vlaamsche Hoogeschool , zoo niet ter sprake, dan
toch ter bespreking vóór onze Kamer van volksvertegenwoordigers kwam, met een resultaat , dat velen zal verblijden.
Eigenlijk gebeurde dit wel een beetje onverwachts :
het amendement dienaangaande op het adres aan den koning
als antwoord op de troonrede, en uitgaande van den heer
Verheyen, was buiten afspraak met de Vlaamsche fracties
der drie partijen neergelegd geworden en kreeg dus den
schijn, niet een nationaal, maar een partijbelang te ver-

dedigen; het steunde trouwens op een wetsontwerp - althans
de bespreking gaf waarschijnlijkheid hieraan - dat , voor

een paar j aar al neêrgelegd door den heer Daens , uitmunt
door zijne bondigheid, maar zondigt door zijn gebrek aan
praktische wenken, een ontwerp, dat ongetwijfeld het beginsel der Vlaamsche Hoogeschool in de Kamer op een dwaalspoor zou brengen en de verwezenlijking ervan tegenwerken
zou; - en verder : het oogenblik was slecht gekozen, een
onderwerp ter discussie te brengen, dat kalmte vergt,
voorafgaande studie (althans vanwege de Walen) , en grondige afspraak onder de leden der drie partijen, die het
princiep verdedigen en de mogelijkheid der vervlaamsching
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van de Gentsche Universiteit te bewijzen hebben.
Maar de aanhangers van Vlaamsche kultuur in Vlaanderen; zij die denken, dat de ontvoogding van het Vl aams che
volk afhangt van het Vlaamsche bewustzijn der hoogere
standen, en dat zulk bewustzijn op zijne beurt afhangt
van Vlaamsch universitair onderwijs, dat duizenden advokaten, dokters, notarissen, ingenieurs, leeraars, overtuigd dat ze alleen in de moedertaal de volle mogelijkheid
tot ontginnen en opbloeien hunner vermogens vinden, onder
het eigenlijke volk zal verspreiden : zij allen hebben,
niettegenstaande het oorverdoovend rumoer van eene balsturige Kamer en het paradoxaal verzet van sommige Waalsche en - ja ! zelfs van sommige Vlaamsche leden, gisteren
eenige oogenb l ikken van groote hoop gekend , en zelfs van
zekerheid.
Het is inderdaad onmiskenbaar : de Kamer van 6 December
heeft bewezen dat ,mits grondige voorbereiding der wet; mits
voorzichtige en loyale verklaring van een tekst die reeds
bestaat; mits kalmte en waardigheid; mits de overtuiging
vooral dat de Vlaamsche Hoogeschool een nationale zaak
is en blijven moet , waar elk partijbelang bij zwijgt,
(en al deze redenen, versterkt door deze dat het Hoogeschoolcomité zich vóor enkele dagen nog tegen onmiddellijke bespreking had verzet, bewijzen hoe onbesuisd de
heer Verheyen met zijn amendement , op een oogenbl ik van
gist ing, naar voren is gekomen) - het valt niet meer te
betwijfelen, na de bespreking van gisteren, dat de Vlaamsche Hoogeschool er komt; dat zonder de minste aarzeling
de meerderheid, nodig tot het st enmen , en bestaande uit
drie partijen, mag verzekerd worden , in de Kamer mag worden gezegd aanwezig te zijn.
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Die zekerheid danken wij den heeren Van Cauwelaert,
Franck en Anseele. Hunne bezadigde, maar overtuigende

spraak heeft, niet op de banken hunner respectievelijke
partij, maar, zal ik maar zeggen , onder de Vl aams che Kamer, veel toetredingen gevonden, die beslist een eindzegepraal voorspellen. Zij hebben den doodslag toegebracht
aan de bewering, dat Vlaanderen geheel onontkomelijk der
Fransche cultuur toe zou behooren. Van Cauwelaert zei
het uitdrukkelijk : "Wij aanvaarden graag de Fransche
cultuur, en zijn er zeer dankbaar voor; maar dan naast
eene Nederlandsche, de eenig- logische"; en eveneens-overtuigd Anseele : "Wij ontknechten het Vlaansche volk alleen
door eene Vlaamsche cultuur." Ook Franck bewees nogmaals,
hoe gemakkelijk hij zijne partij beheerscht . Het is hem
te danken dat het amendement , mogelijke bron van ordel ooz e
en ontzenuwende, misschien doodende en zeker kwetsende
discussie, door de meeste liberalen werd genegeerd. Die
houding sloeg den kop in aan de argument ee r ing van den
paradoxalen en, op politiek gebied, soms al te ongebondenartistieken Destrée, die den Vlamingen alle recht op eene
eigen taalbeoefening wilde ontzeggen. Dit grapje zal gezel
Destrée, bij de eventueele bespreking, ongetwijfeld zelf
herroepen en tegenspreken...
Het amendement -Verheyen heeft dus , praktisch gesproken,
tot niet veel meer geleid dan tot nieuw tijdverlies. Nochtans , hoe onvruchtbaar het ook moge heet en voor de onmiddellijke verwezenlijking eener Vlaamsche Staat shoogeschool , al was het voor de Vlamingen eene vingerwijzing
en eene belofte, het moet bekend dat het te goeder ure
komt. Stelt u voor dat onlangs, onder Gentsche professors,
advokat en, art sen, een bond werd gesticht, die zich ten
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doel stelt, de Gentsche Hoogeschool te behouden als uit sluitend-Fransche Hoogeschool (tenzij voor de Germaansche
philologie) . Die heeren steunen, in hun strijd tegen de
vervlaamsching der Hoogeschool, op drie argumenten : 1°.
het Nederlandsch is geen wetenschappelijke taal; 2° de
universiteit zou door de vervlaamsching ontvolkt worden;
3°. de Gentsche nering zou erdoor worden geschaad.
Ik zou me schamen, het eerste argument hier te wederleggen. Bene taal, waarin vijf geleerden, die den Nobelprijs hebben behaald , hun onderwijs ontvingen en gaven,
is bestand tegen de aanval l en van mens chen , die, hoewel
hoogleeraar,, geen enkele Germaansche t aal , zelfs niet
die van hun volk, kennen.
De twee andere argumenten

werden

doorslaand teniet

gedaan . Maandag laatst, in eene meeting te Gent . Mr.. Hector
Plancquaert, leider, zooals ge weet, der Christene Demokraten, bewees op cijfers, dat de Vlaamsch-onkundige studenten te Gent groote minderheid zijn; dat , indien de
Gentsche Hoogeschool niet vervlaamscht werd, maar eene
nieuwe Vlaamsche Hoogeschool, b.v. te Antwerpen, moest
worden opgebouwd, Gent die Vlaamsch-onkundigen wel behouden zou, maar. .. een goed deel der Vlamingen zou verlie.

zen; dat die Vlaamsch-onkundigen meest tot de aristocratische lagen behooren, die, zelfs als geleerden, zelden
in aanraking met het volk komen, terwij 1 vooral de burgerij en het volk advokat en , dokters en notarissen leveren, zoodat de verwijdering uit Gent van de Vlaaarschkennende elementen uit burgerij en volk ongetwijfeld den
invloed van de Gentsche Universiteit geheel fnuikt en
onmogelijk maakt. Het derde argument is nog meer minderwaardig. "De Universiteit", zei op dezelfde meeting mr.
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Van Roy, "kan niet uitsluitend worden beschouwd als een
fabriek van diploma'sen vooral als een gelegenheid an
kamers te doen verhuren . " Het is inderdaad beweenenswaard,
hoogeschoolprofessors te zien ijveren voor de belangen
der "ploerterij"....
Maar ik heb u al te lang bezig gehouden met eene al
te uitsluitend-Belgische gelegenheid. Ik deed het trouwens
te partijdig, zult ge misschien oordeelen. Ik meen hier
echter het belang te verdedigen van meer dan de Vlaamsche
bevolking. De Vlaamsche Hoogeschool is de conditio sine
qua non van het behoud voor den Nederlandschen stam van
een uitgebreid, levenskrachtig en in elk opzicht toekomstrijk gedeelte van het Nederlandsche Taalgebied. Ik heb
u hier herhaald aangetoond hoe men systematisch tracht,
dat taalgebied op Vlaamschen bodem te beperken. Wat thans
gebeurt in de Brusselsche scholen, de middelen die er
bij worden gebruikt wijzen duidelijk op de bedoelingen
van wie de verfransching door willen drijven. Daartegen
bestaat maar één doorslaand definitief verweer : de Vlaamsche Universiteit , of beter : eene Vlaamsche Staats-universiteit. Ja, ik weet het wel : ons volk bezit oneindig
veel weerstandsvermogen; het Vlaamsch gaat er nooit uit,
wat men ook doe. Wacht echter op leerplicht, die niet
uitblijft, een leerplicht doordrongen van, verzadigd met
Franschen geest , en dan zult ge het Vlaamsche bewustzijn,
het Vlaamsche oerwezen , het Vl aains che denken en voelen
zien wijken... Niemand wenscht met meer vuur naar beter
onderwijs, naar leerplicht vooral, dan ik. Maar dan niet
aangewend, nietwaar, tot volksverbastering. Men vergelijke
slechts onderling drie Brusselsche geslachten uit den
werkenden stand : men zal zien wat, zelfs maar gedeelte134

lijk, Fransch onderwijs bij de jongeren heeft teweeggebracht ! Zeker, zij weten oneindig meer dan hunne groot ouders; maar welke taal kennen ze nog, en welken oorspronke1 i jken aard weten zij nog te ontwikkelen ? Noch Fransch,
noch Vl aaQns ch , en geen doordachtheid, geen eigen ged achten meer... En dit is niet het geval in Brussel alleen :
onder den burgerstand te Gent is het nauwelijks beter,
en de hoogere standen te Antwerpen , voor enkele j aren
nog geheel Vl aaomsch , gaan - langs den kant der meisjes althans : ik weet het bij ondervinding - denz e lf den weg op.
Ik bedoel geenszins daaruit af te leiden, dat het
Fransch in België veld zou winnen. Integendeel. Woekert
het Fransche onkruid overal onder de terwe van de burgerij
en zelfs van de mindere burgerij die naar boven dringt en
in de wereld van ambtenaars en onderwijzers aanzien wil
winnen, de kringen der geestelijke aristocrat ie worden
meer en meer overtuigd dat het Vlaamsche volk recht heeft
op Vlaamsche cultuur, en slechts door Vlaamsche cultuur
zijne volle ontwikkeling erlangt . En die geestelijke aristocrat ie , hoewel minderheid , is het , die den toon aangeeft.

Haar te versterken en haar te wapenen, is de rol der Vlaamsche Hoogeschool. Zij moet de schaar voorbereiden der
geleerden, die ook burgerij en klein-burgerij overtuigen
moeten van het goede recht van het Vlaamsche volk. Daarom
is zij zoo dringend noodig. Maar daarom ook, om haar hoog
belang en haar hooge bet eeken i s , is het ook noodig, bij de
stemming ervan door de Kamer, ze te omringen met al de

kansen, die haar welslagen kunnen verzekeren. De heeren
Franck, Van Cauwelaert en Anseele hebben het gisteren
niet vergeten . Zij hadden groot gelijk ! .. .
N. R.C. ,

Decerrben 1910.
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EEN VOLKSOPTELLING
Brussel, 15 December.
Het is een beroerd en soms ergerend ding, in een tweetalig land te wonen. De Walen klagen dat men hun een vreemde taal opdringt ; de Vlamingen eischen meer eerbied voor
de hunne; de vrees voor ontstemming der eenen noopt het
staatsbestuur tot krenking van de rechten der anderen.
Ik zeg niet dat het te kwader trouw is, het staatsbestuur.
Integendeel : ik erken dat het soms in de grootste moeilijkheid verkeert , en dat het probleem der tweetaligheid
soms niet zoo heel licht is op te lossen. Het is moeilijk,
"tout le monde et son père" te bevredigen, zegt La Fontaine. Dat het doorzicht der ministeriëele bureelen echter soms zeer beperkt is;dat het vasthouden aan geijkte

vormen er soms al te stevig mag heeten : daar heb ik
een nieuw bewijs van in het formulier der aanstaande
Belgische volksoptelling.
Laat ik het vooropzetten : dit wordt niet , voor de
zooveelste maal, een pleidooi ten voordeele van V1aamsche
rechten. Feitelijk geldt het hier alleen statistische gegevens voor vervalsching te vrijwaren. Bene onjuiste statistiek doet niets van de feiten af. Kwam ze vertellen dat
niemand in België nog Vlaamsch spreekt, dan zou dit niet
beletten dat twee-derden der Belgen het doen. Maar verkeerde gegevens leiden tot verkeerde gevolgtrekkingen,
hetgeen ook voor het buitenland van belang is.En nu
vrees ik wel dat dit het geval kon zijn met de volksoptelling, die op 31 December moet besloten worden.
Ziehier waarover het loopt . Om de tien j aar wordt
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hier, als elders, het bevolkingscijfer van het rijk opgemaakt . Tweetalig land als we zijn, valt ook vast te stellen uit hoeveel Vl an ingen en hoeveel Walen het gezamenlijke
cijfer is samengesteld; tevens hoeveel Belgen de twee
nationale talen machtig zijn, en waar zij het meest in
getal zijn. Die vaststelling is niet alleen eene noodzakelijkheid : -zij kan eene aanwijzing zijn voor de fluctuatie der bevolking, de uitbreiding van elk der twee taalge-

bieden of de inkrimping ervan, de leefbaarheid of het
gebrek aan weerstandsvermogen van beide idiomen. Gevolgtrekking kan zijn, vermindering of aangroei van het Ger-

maansche element of het Lat i jnsche, of omgekeerd; graad
van versmelting van beide elementen; bevestiging of negeering van een echt-nationaal karakter.
Bene volksoptelling in een veeltalig rijk is dus van
ontzaglijk belang, van grootere bet eeken i s dan in een
land waar iedereen dezelfde taal spreekt , en waar het
aangeven der andere gesproken talen alleen wijst op geestelijke ontwikkeling der natie, of vreemde, soms gelukkige, soms gevaarlijke ins i j pe l ing .
Het is dan ook hoogst noodzakelijk, dat het formulier
der bul let i j ns , bij de volksoptelling gebruikt, op zulke
wijze worde opgesteld, dat alle vergissing wordt uitgesloten, dat aan de waarheid de hoogste waarborg wordt
gegeven, en dat niet de minste dubbelzinnigheid, verkeerde verklaringen of twijfelachtige interpretatie mogelijk
maakt. In een land als België is dit te wenschel i j ker,
daar de strijd tusschen de twee rassen grooter is . Wij
mogen van het staatsbestuur verlangen, dat niets de stipte werkelijkheid der gegevens , en de betrouwbaarheid
daarvan, in den weg sta. Dit is nu, helaas, met de tegen137

woordige formulieren niet het geval.
Daar hebt ge vooreerst de vraag op het formulier :
"Welke talen spreekt ge ?" (Worden bedoeld : Nederlandsch,
Fransch en Duitsch, de drie landstalen, het Duitsch de
moedertaal zijnde van enkele gemeenten in Limburg, het
Luikerland en de provincie Luxemburg) . Daaruit zal worden
afgeleid of de kennis van het Fransch in België, of meer
bepaald • in Vlaanderen, veld wint . Nu wenscht niemand
meer dan ik, dat iedere Vlaming het Fransch zou kennen.
Hetgeen echter niet wil zeggen dat ik van de statistiek
overdreven cijfers verlang. En dat die cijfers overdreven
zullen zijn, lijdt geen twijfel. Iedere Brusselaar immers
zal met gretigheid verklaren, op poene voor een onnoozelaar gehouden te worden, dat hij de taal van Voltaire
spreekt . En niet alleen elke Brusselaar, maar elke Vlaamsche boer of werkman, die vier en twintig maand in de
kazerne heeft doorgebracht , - heel dikwijls in het Walen-

land, waar hij eenige woorden van een of ander Waalsch
dialekt heeft geleerd - zal eveneens beweren, en te goeder
trouw, dat hij het Fransch kent . In hoeverre dit waar
is, kan elke Belg, die niet bevooroordeeld is, zelf nagaan
in de Brusse l sche volkswijken of op het platteland. De
Waal echter zal nooit zeggen, zelfs als hij als soldaat
een paar jaar in Vlaanderen heeft gelegen, en er het
zeer eigenaardige soldatenvlaamsch heeft geleerd; zelfs
als hij door zijn zaken, zijn familiebetrekkingen, ja
door zijn ambt eenig Vlaamsch is meester geworden, dat
hij onze taal onder de knie heeft. Dat verschil tusschen
den Vlaming die gaarne met zijne tweetaligheid pocht,
en den Waal die ze negeert , wordt men best in de gemeenten
der taalgrens gewaar : aan Vi aamschen kant zal iedereen
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de twee talen spreken, aan Waalsche zijde houdt ieder
zich bij uitsluitend Fransch..... Ge ziet dus dat de
gegevens eener statistiek op deze vraag zeer zeker onjuist
zullen zijn, en geen aanleiding kunnen geven tot de recht mat ige gevolgt rekking, dat het Fransch in Vlaanderen
veld zou winnen.
Eene andere vraag luidt : "Welke landstaal spreekt
gij het meest ?" Dit moet dienen tot vaststelling van
het aantal Vlamingen en het aantal Walen. Ook deze vraag
kan niet dan tot valsche voorstellingen leiden. Wat moet
ik, bijvoorbeeld, een Vlaming, correspondent van een
Nederlandsch blad, wiens moedertaal - zelfs de verstoksten
franskiljon zal dit niet loochenen - het Nederlandsch
is; wat moet ik op die vraag antwoorden ? Ik kan niets
anders zeggen dan; ik spreek het meest Fransch.... De
omstandigheden brengen mee, dat ik den dag door met
Fransch-sprekers omga; mijn bezigheden dwingen mij , van
het Fransch gebruik te maken, wil ik ze met stiptheid
volbrengen. En ik sta niet alléén in dit geval : heel
de Brusselsche bourgeoisie, heel de Brusselsche ambtenaarswereld, de Brusselsche werklieden zelfs van openbare
diensten verkeeren in het zelfde geval . Nochtans zijn die
menschen voor de twee-derden Vlamingen, waarvan de moedertaal onbetwijfelbaar het Vlaamsch is; Brussel is,
het valt niet tegen te spreken, eene Vlaamsche stad;
en het zijn alleen weer de gemakkelijke overgave der
Vlamingen, die gaarne pralen met het Fransch van me j .
Beulemans , en de koppigheid der Walen, die weigeren de
tweede taal te spreken, zelfs als ze ze kennen, die Brussel den schijn geven , eene stad van Franschmans te zijn.
Wat gebeurt nu bij de volksoptelling ? Men verbiedt mij
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te 1 i egen : daar staat gevangenisstraf op, en men vraagt

me : Welke taal spreekt gij het meest ... En, na het zelfde
gedaan te hebben met de kleine vierhonderdduizend Brusselsche Vl mingen , die in mijn geval zijn, zal men komen
zeggen : het Nederlandsch wijkt in België; het Fransch
wint er veld... Waarom men intusschen niet verkoos , eenvoudig te vragen : "Welke is uwe moedertaal ?", of beter
nog : "Zijt gij uit Vlaamsch-geboren ouders gesproten ?"
(hetgeen veel juistere getallen voor het Vlaamsch- of
Waalsch-zijn hadde geleverd) blijft mij een raadsel.
Derde punt van belang : alle kinderen beneden de twee
jaar worden beschouwd nog geene taal te spreken. Dat
is nu wel een brevet van achterlijkheid voor een goede
helft der Belgische kinderen : op tweejarigen leeftijd
zijn er heel wat die al heel goed kunnen uitdrukken wat
zij verlangen, en dus... nu ja, spreken is dit nog niet,
maar hoeveel Vlaamsche, en ook Waalsche boeren zal men
niet vinden, die het nooit tot veel verder brengen ?
Ik weet er honderden... Ik zou me echter bij het besluit
neerleggen : het is een algemeenen maatregel, waar moedwil
geen inbreuk op maken kan. Was het niet , dat de volks optel l ing slechts om de tien j aar gebeurt , en dat er
dus, tusschen de jaren 1911 en 1921, ik weet niet hoeveel

twaalfjarige kinderen in België beschouwd zullen worden
als onmondig , als geene taal sprekende ... Bedenkt men
daarbij , dat het geboortecijfer in het Wal en l and verschrikkelijk daalt ; dat het daarentegen aanhoudend stijgt
in Vlaanderen, dan ziet men hoe bij deze volkstelling
de Vlamingen weer benadeeligd zijn geworden. Terwijl het
toch eenvoudig was , nietwaar , de kinderen beneden d e
twee jaar als Vlaamsch- of Fransch-sprekend op te t eekenen ,
.
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naarmate de ouders, hunne eerste taalleeraars, Vlaamsch
of Fransch als moedertaal hebben...
Het was mijne bedoeling niet , wie het ook zij van
opzet of kwade bedoeling te verdenken. Ik kan echter
niet nalaten, het formulier der volksoptelling weer voor
een nieuw toonbeeld der Belgische onbezonnenheid te houden. En ik ineen bewezen te hebben , dat het dit inderdaad

is....
N. R.C. , 17 Decemben 1910

.

141

EEN STANDPUNT
Brussel, 15 December.
Ik spreek met een vriend, een "neutralen" vriend; een
die noch Vlaamsch- noch Waalsch-gezind is; een die het
optimisme wel niet zoo ver drijft, eiken Belgischen toestand geestdriftig goed te keuren, maar er, tot eigen
geruststelling toch steeds eene vergoelijkende verklaring
voor zoekt - ik spreek met een vriend over de volksoptelling !...
Er wordt dezer dagen wel meer over volksoptelling gepraat te Brussel. In de Kamer bespreekt men langdurig
begroot ingsc i j f ers ; de ziekte van ons koninginnetje heeft
de best-mogelijke wending genomen en... is dus van de

agenda der mogelijke gesprekken verdwenen; schouwburgen
en concerten bieden weinig aantrekkelijks, althans niets
dat opspraak maakt ; het publieke leven ligt stil; en over
de stad valt, zwoel en vervelend, een mistroostige regen.
Over wat kan men dan wel anders praten, dan over eene
vraag, die eene strijdvraag zou worden, indien niet alle
Belgen, tegenover het buitenland onder andere, hetzelfde
belang hadden bij stipte en streng-wetenschappelijke statistieken ?...
Ik spreek dus met mijn neutralen vriend over de volks-

optelling, en vertel hem de bezwaren, u gisteren medegedeeld, die ik tegen de wijze heb, waarop ze wordt ondernomen. Mijn neutrale vriend deelt in mijn oordeel niet.
Hij beschuldigt mij van achterdocht en verkeerde opvattingen. Hij zegt :
"Gij plaatst u op een verkeerd standpunt. Gij spreekt
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aldoor maar van Vlamingen en Walen. Gij doet alsof België
door Walen en Vlamingen was bevolkt ! ... "
Ik zet groote oogen op, ga antwoorden dat dit toch
de gangbare meening, de werkelijkheid is , waar niemand
aan twijfelt. Hij echter valt in de rede :
"België is het

land

der Belgen, meneer. Ik ben eerst

en vooral een Belg. Dat dit geene realiteit, althans niet
dan eene kunstmatige realiteit zou zijn ? Ik antwoord,
dat , b innen goed-afgebakende grenzen , al de Belgen onderworpen zijn aan dezelfde wet; dat allen dezelfde rechten
en vrijheden genieten; dat allen dezelfde verplichtingen
hebben tegenover êen en denzelfden Staat; dat eene zelfde
administratie aller belangen behartigt. En dit is toch
ook een werkelijkheid..."
Ik heb, bij sommige van die omschrijvingen die het
begrip "Belg" moeten bepalen, even geglimlacht. Mijn tegenspreker herneemt
"Ik weet wel dat de Vlamingen spreken van krenking
hunner rechten, verdrukking hunner taal en wat dies meer.
Ik zal niet zeggen dat ze ongelijk hebben : ik ben een
Belg en alle Belgen moeten gelijk zijn voor de wet . Maar
bewijst de verkrachting der wet niet juist het bestaan
der wet, gelijk de uitzondering den regel bevestigt ?
De werkelijkheid van het Belg -zijn is dus niet loochenbaar, en het is met dat Belg-zijn alleen, bij alle uitsluiting, dat de volksoptelling heeft af te rekenen."
Ik zeg, eenigszins
selvastheid :

schuchter

tegenover zulke begin-

"Nochtans, de tweetaligheid zou wij zen op,..
Weêr onderbreekt hij, overtuigd :
"Ja, in het land der Belgen spreekt men twee, en zelfs
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drie talen. De wet regelt het gebruik daarvan. Het Vlaamsch
staat nu nagenoeg op denzelf den voet als het Fransch.
Alleen heeft het nog recht op eene eigen Hoogeschool.
Dan staan de twee voornaamste Belgische landstalen op
gelijken voet en heeft geen enkele Belg nog reden tot
klagen.... De volksoptelling nu dient, om uit te maken,
dat alle verdere klacht eene overdrijving zal zijn. Eruit
zal blijken, dat meer en meer Belgen de twee voornaamste
landstalen kennen. Dat de Vlamingen zich meer dan de Walen
beijveren dit te doen, bewijst dat ze goede patriotten
zijn. Zij zijn betere, wen meer volledige, Belgen. En
administratief gesproken ..."
Op dit woord val ik in :
"Juist : voor u is een vaderland hoofdzakelijk een
administratief geheel; gij herkent niet, dat de taal wijst
op een ras; dat dit ras recht heeft op ontwikkeling; dat,
buiten staatkundige grenzen om, elk eigen ras recht heeft

op eigen ontwikkeling; en dat dus..."
Hij haalt olympisch-sereene schouders op :
"Ben ras ? Wat is een ras ? Ik heb er nog geen enkele
juiste omschrijving van gelezen. Hoe kunt ge vooral spreken van een Vlaamsch ras en van een Waalsch ras ? Sedert
eeuwen zijn ze niet alleen gemengd geweest onder mekaar,
maar met Keltische, Frankische, Bourgondische, Spaansche,
Oostenrijksche, Fransche elementen, en met welke andere
elementen nog, gedrenkt geworden, zoodat .... Daarbij,
ethnographen vinden meer gelijkenis tusschen Vlaamsche
en Waalsche boschbewoners dan tusschen Vlamingen die,
de eenen langs een rivier, de anderen aan een woud wonen.
Dus... I f
"Gij zult echter toegeven", herneem ik, "dat er een
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groot verschil bestaat, heden ten dage, tusschen den
Vlaamschen-boer-in-'t-algemeen en den Waalschen-boerin-'t -algemeen; tusschen den amschen-burger- in-' t algemeen en den Waalschen-burger-in-'t-algemeen dat,
buiten alle anthropologie om, buiten schedelvorm en lengte
der ledematen, eene differentiatie, eene scheiding bestaat, die ...."
Weêr onderbreekt hij :
"Ik ben een geboren Vlaming, maar heb in Walenland
de excellentie van Bourgogne leeren appreciéeren. Mijne
vrouw is een geboren Waalsche, en leerde van mijn moeder
hoe lekker een hutsepot ook voor niet-Vlaamsche lippen
kan smaken. Onze kinderen, zij, zullen, zonder onderscheid
van Vlaamsche of Waalsche neiging, Bourgogne drinken en
hutsepot eten; en dit zal bewijzen, dat ze Belgen zijn
geworden, Belgen zonder meer... En om op de volksoptelling
terug te keeren : zij moet tot niets anders dienen dan
om te bewijzen, dat er minder en minder Vlamingen en Walen
bestaan, maar meer en meer Belgen. En daartoe is het formulier met al de noodige scherpzinnigheid opgesteld..."
Ik val nogal bits in

"Hoe ! Sedert de negende eeuw hebben Vlamingen gedicht
in de taal, die eeuwenlange verdrukking niet heeft kunnen
dooden en die thans met ongekenden luister bloeit; sedert
altijd leven onder het Vlaamsche volk gebruiken en overleveringen, die het, in musea van Folklore, vereeuwigen
en eene zeer eigene, zeer afzonderlijke plaats verleenen
in de ethnographische wetenschap , wat ge ook moget beweren
aangaande vermenging en gebrek aan zuiverheid; dat volk
heeft eene kunst, eene plastische kunst, die niet alleen
b l akend van levenskracht blijkt, maar waar onbewust eene
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onverdelgbare traditie uit spreekt; en uit eene volkstelling zou de leefvaardigheid, de levensgulzigheid, de prach-

tige gezondheid niet mogen blijken van dat volk; door
Bene volkstelling zou zijn recht niet mogen worden bewezen tot eigene, absoluut-autogenische ontwikkeling ?...
En dit is geen pleidooi voor de Vlamingen alleen : zouden
de Walen, die werkelijk geleden hebben, zij door 't feit
dat ze opgezogen zijn geweest door eene al te breede,
eene te algemeene cultuur; zouden de Walen hun eigen dialecten moeten negeeren, hunne volkskunst opgeven, hunne

volkspoëzie verloochenen, al die veerkracht verliezen
welke men alleen bij aanraking der moeder-aarde verkrijgt,
gelijk Anteus weêr opwipte telkens als...."
Mijn neutrale vriend haalde weêr de schouders op :
"Gij vergeet modern te zijn, jongen. In de twintigste eeuw is men alleen nog staatsburger, vooralsnog geplaagd door Babelsche taalverwarring. Maar dit is het
minste, omdat het 't laatste is. Dit moet de volksoptelling weer bewijzen : taalverwarring wordt opgelost door

veeltaligheid van ieder. Daar komt niet meer bij te pas,
of het aangroeien van Vl aams ch of Waa l s ch element aan wi j st . Het bewijst alleen dat het gebruiksvermogen der
Belgen aangroeit of vermindert , naar meer of minder Bel gen twee of meer talen spreken. Het komt aan op nationale
opbrengst, verhoogd door verdubbelde taalkennis. Er kan
geen spraak zijn dan van de vaststelling der Belgische
-

draag- en ontwikkelingskracht, waarbij de taal een groote
factor uitmaakt."
Ik schiet uit
"En gij dan ?"

Hij antwoordt , . niet goed begrijpend :
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"Hoe, ik ? "
"Ja, wat zijt gij dan ? Wat zijt gij als personaliteit, als mensch ?"
Eenigsz ins beleedigd, • zegt hij mij dan met waardige
kalmte, zijne wenkbrauwen ophalend :
"Ik ? Ik ben een Belg, meneer !"...
En toen bestelde hij , aan den kellner van het taveernken , waar wij aanzaten , een nieuwe pint Chr i stmas Al e .
Ik geloof wel dat het de vierde was.
N. R.C. , 1 7 aecemáet 1910.
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EEN VERJAARDAG EN BEN BEZOEK

Brussel, 18 December.
Gisteren was het een jaar geleden. Na een dag loopen door
de modderstraten, onder de aanhoudende bui, was ik verleden jaar 's avonds nog naar Laeken gereden, op nieuws
uit. Ben zware slaap daarna. En 's morgens, omstreeks
zeven uur, plots, de noodhoornen der krantenmannen en
hunne gilstem : "Dood van den koning !"...
Pas een jaar geleden... En nochtans heeft het Brussel
van alle dagen en van iedereen er niets van gemerkt. Geen
eerbiedige volksherdenking. Zelfs hebben de ministeries
niet vrijaf gehad, wat nochtans gebeurt zoodra er maar
eenigen grond voor zijn kan... Men kon het aan niets merken , dat dit een rouwdag was , dat dit een dag moest zijn
van vrome herinnering... Terwijl men met opgetogenheid
spreekt van het herstellende koninginnetje, schijnt men
te vergeten dat pas twaalf maand geleden nog, Leopold II
over de Belgen regeerde... Een requiemdienst zonder veel
omslag, bijgewoond door den koning, zonder verdere staatsie : en koning Leopold is begraven voor goed, ook in
't herdenken van zijn volk.
Een ondankbaar volk ? Het is waarlijk nu de tijd niet
meer, om over deugden en ondeugden van den vorigen koning
uit te wijden. En daarbij : van de dooden niets dan goed,
nietwaar ?... Wij zullen dan ook niet nagaan in hoever
Leopold II dank verdient. Het kan echter niet dan weemoedig stemmen te zien hoe gauw eene personaliteit,een sterke,
imponeerende, werkelijk machtige persoonlijkheid als die
van koning Leopold, die aan zijn land een ander aanzien,
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die aan zijn volk nieuwen rijkdom heeft geschonken, hoe gauw zulk een "Uebermensch", regeerend door zijn wil
en door zijn trots , uitbrokkelt , te loor gaat , verwaait
in het geheugen van dat volk... Zeker, de beraden, degelijke, kalme, eenvoudige regeer ingswi j ze van koning Albert, die door zijn ernst, zijn toewijding en zijn werkzaamheid eene sympathie, even onverwachts als oprecht
en diepgaand, heeft gewekt, constrasteerde te zeer met
de dwangmiddelen - een genialen dwang, maar : een dwang, die zijn voorganger meende te moeten gebruiken, of waar
hij althans meê dreigde, dan dat de Belgen, die tuk op
vrijheid blijven, niet zouden hebben ingezien, ten nadeele
van den tweeden Leopold, welk verschil bestaat tusschen
de beide opvattingen. Waarbij het hart komt, het gulden
hart van koningin Elisabeth...
Toch kan niet dan verbazen, te bemerken dat een volk

zoo spoedig den vorst vergeet, die vooral groot geweest
is omdat hij tot het toppunt gedreven heeft, datgene wat
dit volk vooral onderscheidt : een zeer beslisten zin
voor zaken... Van dat zeer bijzondere vernuft van dien
vorst maakt het volk thans gretig gebruik. Bestond vroeger
het personeel van den Kongo-Vrijstaat - ik spreek hier
noch van gerecht, noch van leger, - voor een goed deel
uit menschen, die men, om eene of andere reden, in België
best kon missen : nu wordt een ambt of een werkkring in
de kolonie zeer gezocht; men heeft daar goede, vet-betaalde baantjes; men komt er met eer beladen van terug; het
moederland toont zich bezorgd om u; - en, per slot van
rekening, wordt de kolonie ten zeerste gebaat door de
diensten van degelijke en beslagen krachten. Dat Leopold's
werk dus gedijt, dat België de vruchten van zijn doorzicht
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en zijn durf zal plukken, misschien vroeger dan men had
gehoopt, lijdt geen twijfel; en zelfs de felste tegenkant ing bepaalt zich thans nog alleen bij kont rool , die vaak
goedkeurend moet zijns..
En nochtans; - het is de eerste verjaardag, en nergens

hoort men den koninklijken naam nog uitspreken, dan heel
even maar, heel luchtig en vluchtig, met minder nadruk
dan wat men weet te vertellen over het weder... Koning
Leopold leeft niet meer in 't herdenken van zijn volk...
Helaas, nog nauwe l i j ks in het hart, schijnt het wel,
van zijn dochters...
Ik heb hier niet op te treden als boetpredikant, en
het zou me zeer slecht afgaan, vrees ik : ik heb het trouwens nooit geprobeerd, en ben te schuchter om het voor
het eerst te doen voor koninklijke personen... Maar ik

kan me niet weêrhouden , vast te stellen, wat ieder heeft
vastgesteld : prinses clementine wandelt Italië door aan

den arm van haren ke i z er l i j ken echtgenoot , en haar jong
geluk schijnt den datum van 17 December geheel te hebben
vergeten. Prinses Stephanie zendt uit Bohemen - of elders - wat bloemen. En slechts prinses Louise, die het
meest van haar vader te verduren had, komt bidden op dezes
graf...

Een zonderling bezoek, dat van prinses Louise; van
de praktische dochter van Leopold II, die, voor enkele
uren in Brussel , gebruik maakt van haar bezoek aan haar
duoden vader om twee maal te confereeren met hare advokaten
over de erfenis die maar niet naar haar zin wil vereffenen... Om éen uur aangekomen, heeft ze allereerst die
heergin ontvangen : na een lang onderhoud reed ze naar
de grafcrypte te Laeken ... waar zij twintig minuten mocht
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wachten voor men haar de deur open wilde doen... Zich
aanmeldend bij den koning, werd zij er niet ontvangen,
en moest zich vergenoegen met het afgeven van haar kaartje
en wenschen voor het herstel der koningin. Hetzelfde bij
de gravin van Vlaanderen, die goede tante, die bij den
dood des konings nochtans alles voor Louise terecht had
gebracht ; de moederlijke bemiddelaarster voor alle geschillen en alle moeilijkheden, - die thans eveneens hare

deur had ontzegd, eene ongesteldheid voorgevend. De reden
dezer strengheid zou echter hierin liggen, dat prinses
Louise er niet toe besluiten kan, zich maar even te verplaatsen - tusschen Parijs en Brussel liggen nochtans
geen oceanen ! - zonder de hulp in te roepen van de trouwe
geleiders, die ze zich tot eeredienst gekozen heeft. In
hoever dit gerucht waar is, weet ik niet, en wil er in
geenen deele de verantwoording van dragen. Ik zelf heb
me bij de prinses niet aangediend, om er haar over te
ondervragen. Ze zou trouwens het antwoord schuldig gebleven zijn, vrees ik. Het ding werd me echter medegedeeld
door iemand, die gewoonlijk zeer goed, en uit rechtstreeksche bron wordt ingelicht...
En toen nu prinses Louise ook door de gravin van Vlaanderen niet werd ontvangen, heeft ze troost gezocht in
een nieuw gesprek , schijnt het , met hare advokat en . Zij
zelf heeft dus het vrome bezoek aan haar vaders graf laten
ontaarden in eene ongelukkige erfenisbetwisting...
Want dat alleen blijft nog van Leopold II over :
een strijd om de millioenen die hij heeft nagelaten. Een strijd die nog alleen gevoerd wordt.... door
de eenige dochter die bij zijn graf kwam bid-

den .....
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- Ik kan er niet aan doen : ik vind dat de wereld
soms een grappig ding is....
N. R. C . , 20 Decenhen 1910.
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ALMANAK VAN SNOECK !
Brussel, 28 December.
Nog al te vroeg in den morgen, dan dat men zelfs maar
de kregeligheid ondervinden zou van een aanstaande ontwaken; nog voor de melkboer, die stipt half-zeven komt,
met zijn korten ruk aan de bel de eerste aankondiging
brengt van den dag, en de geruststelling dat men nog voor
een klein uurtje kan indutten; lang voor de brievenbesteller u om half acht de temptatie brengt van nog-verholen
vreugd of pijn onder vorm van correspondentie, die stuk
aan stuk de bus komt betokkelen; - nog heel vroeg in den
morgen, vlak onder mijn venster, als eene rechtstreeksche u itnood ig ing , met de halsstarrigheid haast van een
onontkomelijke verplichting, deze lange minor -me l opee
op drie slepende noten : "Almanak van Snoeck ! Snoeck's
almanak ! De Gentsche almanak ! De Nieuwe -n almanak !
Almanak van Snoeck ! Vijf cens den boek ! " ... .
Het is me ,plots , of uit de diepte van mijn allervroegste kinderjaren, al mijne herinneringen me roepen naar
de zoetheid en de wrangheid die het verleden, geslacht
aan geslacht, voor mij uit honderd menschenzielen gefilterd heeft en voorbereid. Er is ineens een bewust-zijn
in mij van bitterheid en van heimwee. En, al te goed wak-

ker, duik ik huiverend onder de lakens; want daarbuiten
begeleidt het klaaglied een motregen die, door den wind
aangewuifd, bekletst de ruiten; - de sarrende en wrevel-

wekkende motregen, die men ten onzent smokkelregen noemt,
omdat hij , door kleêren heen en vleesch binnengesmokkeld,
u rillen doet tot op het been.

153

Mopperend, alhoewel verteederd, wou ik wel weêr inslapen. Maar geen nood : de klagelijk-huilerige stem, eene
gebarsten en stokkende vrouwenstem, zingt aldoor maar
voort onder het venster : "Almanak van Snoeck ! , als
"

een uitdaging aan den slaap, eene weemoedig-insidieuze
uitdaging. Voorgoed ga ik, onwillig, ontwaken. Te meer
dat ik de stem erken. Zij is het, die iedere week, meest
op het middaguur, de straat doorwandelt op de golving
van de
"Hoort, burgers, hier al wat ik ga vertellen
Van wat onlangs te Deynze-n is geschied";
terwijl het knalgeluid van haar blinden echtgenoot met
de hare afwisselt, blaffend :
" La gigolette, elle est perdue :

On l'a trouvée morte à la rue !"...
Thans klaagt de jammerlijke stem der vrouw : "Almanak
van Snoeck ! Vijf cens den boek ! Snoeck's almanak

!"

- En ik hou het niet langer uit : hoe de onwil ook me
tusschen de dekens houdt, een gebod van heel mijn jeugd
heet mijn zenuwen mij uit mijn bed te wippen. Ik schiet
een paar kleedingsstukken aan. Twee minuten nadien ben
ik in het bezit van het heel-heel kleine boekje met het
blauwe kaft , - evenals thans al de stedelingen van Gent,
Eekloo, Deynze, Audenaerde, Ronsse, Sint-Nikolaas en Lokeren; evenals alle Leie- en Schelde-boeren tusschen Kortrijk ten Westen en Dendermonde ten Oosten; evenals alle
veekoopmans naar Maldeghem, Assenede en Ertvelde toe.
Van winter zullen de Gentsche naaistertjes er de "nieuwe
liedjes" uit leeren; de landjeugd zal de "lollekens" spellen van den "Dagklapper voor 't Jaar 1911"; de wijze landbouwer zal hem bewaren achter het Lieve-Vrouwken van het
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schouwberd , want hij wijst al de "Jaar- en Paardenmarkten"
aan; ik-zelf leer er uit, dat ik op 17 Januari bij Stijn
Streuvels den Winter-ommegang van Ingoyghem moet gaan
zien, en bij Herman Teirlinck op 9 October de Brabant sche
ruinen en merries, die op dien datum te Linkebeek worden
verkocht; Cyriel Buysse zal er zich in vergewissen, dat
Nevele-Jaarmarkt nog steeds op 5 Juni plaats heeft ; en
ieder zal vinden profijt en jolijt, dit jaar als de vorige
j aren , aan het "Gent s che praatje" dat heet , ditmaal ; "Aan
de Vischkar", en overtuigd blijven, dat de beeldspraak
der zonen van Artevelde niets van hare heroische kracht
verloren heeft....
Weêr houd ik het in mijn hand, het boekje. En zoowaar :
het is of ik de essens in mijn handen hou van heel Vlaanderen, van heel de Vlaamsche winterbedrijvigheid. Noem
het belachelijke gevoelerigheid, gebrek aan zelfbeheersching, verregaande dweepzucht, den burger van een grootestad onwaardig; maar deze "129e Jaargang" van "Snoeck's
Almanach voor het j aar 0.11. Jesu-Chr i st i 1911, met Kluchten, Dagklapper, Liedekens, Markten en Kermissen", zooals
de volledige titel prijkt boven de beeltenis van Nostradamus onder zijn punthoed en de schittering der hemellichamen die zijne aandacht gaande houden, - maar dit
boekje is me als de praktische handleiding tot welvoegelijk leven van heel mijn land. Toen ik een knaap van
twaalf , dertien j aar was opgevoed bijna uitsluitend in het

Fransch, verstond ik geen ander Nederlandsch dan dat van
den "almanak" ,gretig verslonden achter de lange buis van de
Mechelsche stoof die midden in de keuken stond te blozen,
terwijl daarbuiten de regen kletste of een luie sneeuw
viel tusschen de donkere muren der doodsche straat, waar
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zong nog eene andere winterstem van : "Sprot; schoone sprot;
lekkere sprot; Al sprot Al sprot; sprot gelijk zal lem !",
op dezelfde tonen, de klagende minortonen van den "Almanak
van Snoeck"... Trouwens,met Conscience en Snieders, maakte
Snoeck's bibliotheek en hare oude verhalen onze eenige
lectuur uit, in de moedertaal althans. Wij vonden in die
bibliotheek "Het Duifken in de Steenrots" en "Het H. Hof
van keizer Theodos ius" , "Fortunatus" en "De vier Heems kinderen" ; "Reinaart" en "Uilenspiegel", "Valentyn en
Oursson" naast "Cobonus en Pecavia." Ons Gentsch jongenshart haalden wij op aan "Jellen en Mietje." "Der Vrouwen
Peirle", door Van Dishoeck opnieuw uitgegeven, kende ik,
op mijn twaalfde j aar , als "De Vrouwenperel s . " Mijne aardrijkskundige kennis werd vermeerderd door "De Ontdekking
van Amerika" à 85 centiemen; voor het dubbele van dien
prijs kenden wij "De laatste dagen en verwoesting van
Pompeia." Ons dienstmeisje verzadigde zich aan het "Droomboek" meer dan aan "De Belgische keukenmeid", en schreef,
bij laten nacht en een einde kaars, bver uit den "Dubbelen
brievenboek voor verliefde Harten." Ik durf niet zeggen,
dat mijn vader ooit den "Dubbelen Belgischen Negociant"
heeft geraadpleegd; maar verleden jaar nog vond ik in
een pachthoeve het handboek tot "Het genezen en verlossen
van het Vee", dat vroeger nergens ontbrak, nog beroemder
zijnde dan "De Geheimen van den Bakkerstiel." Aldus had
de firma Snoeck zich sedert onheuge l i j ke tijden de aanbesteding van het geestelijk voedsel voor den Vlaming verzekerd, en zoowaar : nog steeds blijft de pit, de kern
van dat geestelijk voedsel - neem voor een oogenblik aan,
dat de Vlamingen vegetariërs zouden zijn - de ' ' Almanak" ,
die voortleeft, ontkiemt en bloeit, ieder jaar.
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Begrijpt ge nu, waar ik hem lief om heb ? wordt het
u duidelijk, waarom eene jammerlijke melopee mij vanmorgen, waarlijk Al te vroeg, uit het bed heeft gejaagd ? .. .

Och, ik weet het wel, en ik heb het niet zonder teleurstelling ondervonden : wij zijn sedert mijne hier opgeroepen jeugd, een mooi eind vooruitgegaan. Het komt me voor
dat de liedekens over de actualiteit heel wat geestiger
en fijner waren dan wat ik thans moet lezen over "De Vliegmach i en" :

"Wie had er ooit wel durven droomen,
Dat men zou vliegen in de locht ?
De vindingsgeest is niet te toomen,
Hij heeft het werkelijk ver gebrocht . "
Maar ik stel me te goed voor hoe, van winter, nu de
beeten binnen zijn en men 't land met roste kan laten,
onder den grooten haard rond den koeketel gezeten, de
boer aan meiden en knechts, aan de nuchtere zoons en
de blozende meisjes, en aan de zorgelijke bazinne, die
in slaap zit te vallen, voor zal lezen de moppen uit
Snoeck : "Ben arme kreupele, wiens beide beenen zijn afgezet geworden ten gevolge van een spoorwegongeluk, vraagt
een middel tegen de geweldige hoofdpijn, die hem gedurig
kwelt. Niets is beter daartegen als een voetbad van warm
water met zout of mostaard erin." - Hij heeft langzaam
en uiterst ernstig gelezen, de boer. En toen het uit was,
hebben ze allen eerst een tijdje nagedacht en gezwegen,
en zijn daarna in een luiden lach geschoten , waarvan de
bazinne verbaasd wakker is geschoten...
Gij vindt de mop flauw; gij vindt die boeren dom. Ik

ook ,feitelijk . Maar ik höud van die boeren z iet ge , en
- weet helaas dat ze voor hooger geestesvoedsel niet vat-

157

baar zijn. En daarom is me ook dit schamele voedsel
lief....
Heel die liefde is heden weêr opgekomen bij 't lezen
van "Snoeck' s almanak", en -- zoudt gij willen gelooven
dat ze mij , voor 't nieuwe jaar, werkelijk een belofte
van moed en van blijheid heeft gegeven ?
Geachte lezer, ik wensch u evenveel toe
N. R. C. , 30 Decexnhen 1 91 0 .
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OFFICIEELS WELSPREKENDHEID

I
Brussel, 5 Januari.
Wij hadden durven hopen , dat de bron was gedord . Wij waren
zoo stout , te durven wanen, dat , na de duizenden redevoeringen van de Wereldtentoonstelling, die in deze Hippocreen inspiratie en vervoering hadden gedronken, er voor
goed , tot op den l aat st en droppel toe , de wateren van
gezogen badden. Ja, wij dreven de naiefhe id zóóver, , te
gaan denken, dat na de expositioneele overdaad, eene weldoende diëet int reden zou , z ooal s de maag, na heel een
tijd al te gecompliceerde spijzen te hebben genoten, verlangen gaat naar eenvoudigen, eerlijken boerenkost.
Wij hadden echter niet gerekend met de leefbaarheid
van elke Belgische deugd, want wij hadden uit het oog
verloren, dat onder de Belgische deugden eene der eerste
was : de beoefening der "uiterlijke welsprekendheid",
gelijk men sedert eeuwen bij ons de kunst van het voor-

dragen, gepaard met die van rhetorijke, noemt. Ja, van
Oostende tot Aarlen en van Maeseyck tot Quiévrain - cm
nu maar eens een groot kruis over de Belgische landkaart
te trekken - traint men zich van kindsbeen af in eloquent ie, met al wat er bij hoort aan stemzwelling en gebarenbreedheid, aan probate beeldspraak en aan passenden ge-

dachteninhoud. Want die Belgische welsprekendheid wordt
beheerscht door onomstootel i j ke , en trouwens steeds
schroomval1 ig-geëerbiedigde wetten, waar niet meer de
minister van nijverheid, b.v., van af durft te zien, dan
de schoolmeester van, laat ons zeggen : Zoetenaye. Er
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bestaat , ontegensprekelijk, eene Belgische welsprekendheidsschool, gelijk er een Vlaamsche Schilderschool bestaat. En het zijn de officieele lui die er, met de zorg
van eene leeuwin voor hare onmondige welpen, de traditie,
de heilige overleveringen van bewaren.
Desalniettemin hadden wij gehoopt, dat die Belgischofficieele welsprekendheid zich in de tentoonstelling
zóó schor zou hebben geroepen, dat ze voor minstens een
paar jaar - tot bij de Wereldexpositie van Gent - rust
zou zijn gaan nemen . Helaas, wij hadden ons vergist . Na
nog geen drie volle maanden te hebben gedut, heeft de
vernieuwing van het jaar ze frisch en springlevend gevonden. Meer dan ooit heeft ze haar verbazend geheugen getoond in het aanwenden van... nu j a, wel wat versletene,
maar toch nog zeer gangbare en steeds geliefde metaphoren; hare joviale stoutheid tegenover de strenge logica
kwam weêr getuigen van haren ongebreidelden gloed en de
spontane vurigheid harer gedachten; en zoowaar, had het
eenigszins koude van de omgeving - ik bedoel het koninklijke pal e i s - en de teruggetrokken deftigheid van het
publiek - 's konings nieuw j aarwenschers - niet tot een
zekeren schroom genoopt en den stembanden eene sourdine
opgezet , dan hadden de kelen gegalmd en de 1 ippen getrild
als op de beste tentoonstellingsdagen, zelfs zonder de
blijde aanmoediging die men put in Champagnewijn.
Want , gij hebt het geraden : het is in het koninklijk
paleis dat de officieele welsprekendheid opnieuw hare,
helaas beperkte, vlucht heeft genomen. Twee en twintig
redevoeringen hebben ons, slag op slag, overtuigd van
hare onwankelbare gezondheid. En hoe koning Albert ook
trachtte, in zijne korte, degelijke, zaakrijke antwoorden
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te bewijzen, dat men zeer welsprekend kan zijn zonder
daarom hol en dol te moeten worden (helaas , koning Albert
heeft de Belgische traditie nog b l i j kbaar niet begrepen !) ,
het bleef er maar op los gaan, zooals het was in 1830
en zooals het in der eeuwigheid zijn zal aan verbijsteren-

de beelden, hongerlijdende gedachten, uitdrukkelijk-overtuigende stemmen en gebaren als een menigvuldigen sabelhouw.
U daarvan voorbeelden aanhalen zou me te ver leiden,
en te veel van uwe aandacht vergen zijn. Ik heb u echter
te bewijzen, dat ik geenszins jok, en deel u dan ook eenige monstertjes meê, - monstertjes in den dubbelen zin
van het woord. Ik haal ze uit het Staatsblad, hier en
daar uit den off icieelen, oorspronkel i j ken Franschen tekst.
Want de heeren vertalers, die deze welsprekendheid te
verdietschen kregen, waren zoo vriendelijk er nu en dan
eenige verbetering aan toe te brengen. Ik vraag me af,
waarom ze, dus doende, aan de Vlaamsche lezers van den
"Mon it eur" minder jolijt gunden dan aan de Waalsche ! .. .
Laat ons beginnen met het gerecht , en zeggen dat , zoo
de voorzitter van het Hof van Beroep al bijzonder blij
is met de nieuwe sociale wetgeving, dit geenszins het
geval schijnt te zijn bij den voorzitter van het Hof van
Verbreking, die klaagt dat zijne taak er bijzonder druk
(spécialement laborieuse) bij wordt. Met wie het hier
te houden ? ... Ik verberg u niet dat ik eenig wantrouwen
koester voor de logica van dien voorzitter van het Beroepshof , die verder beweert dat de achterstallige zaken , aan
zijne recht sbedeel ing onderworpen , steeds verminderen,
maar dat het aantal der gedingen andererzijds steeds aangroeit, al kwam de wet op de arbeidsongevallen een aantal
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processen aan zijne bevoegdheid onttrekken. En met al
dat zegt deze voorzitter, die tevens verklaart dat de
vermindering van personeel hem weer meer werk oplegt
"Ons Beroepshof , bewust van zijne hooge zending

en zijn

verleden getrouw, bewijst in zijne werkzaamheid den noodigen ijver, opdat in niets de belangen zouden worden
gekrenkt van wie in rechte verschijnen.".... Mij komt
dit alles een beetje verward voor...
De voorzitter van het Krijgsgerechtshof, hij vindt
"dat het zedelijk bewustzijn van den soldaat steeds naar
hooger dingt " , omdat "de nieuwe wet op de werving alle
Belgen vereenigt door de hechte banden der soldatenverbroedering." Wie had dit van de nieuwe wet durven hopen !
Pas drie maanden in toepassing, brengt zij des soldaats
"zedelijk bewustzijn" hooger ! .. .
Laat ik u thans een paar staaltjes aanhalen van off icieele beeldspraak. De voorzitter van den Raad van Mijnwezen spreekt : "Au centre de l' exposit ion charbonnière,
dont il formait en quelque sorte la synthèse, en place
d'honneur, nous allions dire sur l' autel de ce temple,
un document remarquable att irait l' attent ion. C' était
l' exemplaire original, revêtu de la signature de son impérial insp iratuer , de la loi de 1870." Ge ziet dat van
hier, nietwaar : de mijnbouwtentoonstelling is een tempel,
op welks outer de synthesis van dien tempel ligt onder
den vorm eener wet.
Nog verder gaat de Pastor-Deken van Sinter Goedele :
"Nochtans volgen de gebeurtenissen een normaal en natuurlijk verloop, dat men als bij rechte voorzien mag, en
steeds tot plicht heeft voor te bereiden : zoo droogt
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ring aankond igt ; zoo geeft een moedige arbeid het recht,

op welzijn en rust te rekenen."... Hoe ik het draaie of
keere : begrijpen doe ik niet. Wat natuurlijk alleen aan
mij ligt.
Ik weet al even weinig waar de voorzitter der Koninklijke Akademie met volgend pretentieus zinnetje heen
wil : "De Koninklijke Akademie van België, doordrongen
van de gedachte dat niets mensche l i j ks haar vreemd mag
zijn, heeft met brandende ontroering 's lands historischen
voortgang gevolgd ."
Ik wil hier voor heden mijne aanhalingen sluiten :
het zou mij te ver leiden, wilde ik u verder wij zen, b.v. ,
op het taaltje dat die officieele lui spreken; wilde ik
u toonen hoe de gekste t aalf ant az ie de gedacht enarmoede
verduikt . Ik kom hier trouwens op terug : morgen vertel
ik u hoe de koning die heeren te woord stond; en uit het
contrast zal dan wel blijken, hoe de beknoptheid en de
naaktheid van den vorm geensz ins schaden aan den inhoud...
als deze maar waar l i j k aanwezig is.
N. R. C. , 7 Janucua 1911.
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OFFIC IEELE WELSPREKENDHEID

II
Brussel, 6 Januari.

Ge zult me niet doen zeggen dat ik, in mijne karakterizeering van de Belgisch-officieele welsprekendheid, te ver
zou zijn gegaan : al kon ik slechts enkele voorbeelden
aanhalen van gedachtegehalte, beeldspraak en pathos, zij
zullen, meen ik, overtuigend genoeg zijn geweest, dan
dat ik er door van overdrijving worde vrijgepleit.
Van één feit echter beschuldig ik mij : in mijn vorigen brief heb ik te zeer veralgemeend. Neen, niet ieder,
die op Nieuwjaarsdag door den koning werd ontvangen en
tot plicht had voor hem het woord te voeren, beging de
gewone Belgische buitensporigheden. Niet op alle redevoeringen was de definitie van het kanon toepasselijk : een
gat, met brons er omheen. Vertoonen alle, of bijna alle,
de onvermijdelijke neiging naar bombast in den vorm en
verbijsterend gebrek aan logica in de beeldspraak : enkele
wij zen, in hun inhoud, op nieuwe inzichten, op onversleten
overtuigingen, op vroeger onbekende bezorgdheden, die
aan het feit, dat die redevoeringen den koning zijn onderworpen, vóor ze werden uitgesproken, eene politieke beteeken i s ont l eenen , welke ze belangrijk maakt, en aanduidt
waar de regeering heen wil, of althans welke ontwerpen
de voorkeur van den koning wegdragen.
Zoo is het onmiskenbaar, dat , door den wil van den
koning evenzeer als vanwege de bedoelingen der regeeringspart i j die hierin de linkerzijde bijtreedt , de sociale
wetgeving, inzonderheid het verdedigen van de rechten
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der werklieden, met groote schreden vooruitgaat. Een bewijs er van vindt men in de volgende woorden van den voorzitter der Kamer van Volksvertegenwoordigers :
"De klimmende gewichtigheid van de groepeer ingen , waar
de economische belangen en tevens de beroepsbelangen van
de verschillende maatschappelijke klassen worden bestudeerd, besproken en omschreven, is een der kenmerkende
verschijnselen van onzen tijd. Deze instellingen, uit
gemeenschapsgevoel ont staan, welker leefbaarheid zich
onder vernuftige en afgewisselde vormen voordoet, laten
niet na de tusschenkomst . van de wet in te roepen,

zó6

herhaaldelijk en met zulk eene kracht als voorheen de
angstvalligheid, de onmacht of het gebrek aan veerkracht
van de afzonderlijke werking den wetgever bespaarden."
Uit drukke l i j k , en in duidelijker taal , komt de voorzitter van den mijnraad hierop terug, zich bepalend in
de toepassing van de wet op den arbeidsdag in de mijnen,
- eene wet die onder de mijnuitbaters heel wat roering
heeft gewekt , maar waarvan de uitvoering thans zoo goed
als verzekerd mag worden genoemd, zooals blijkt uit volgende woorden :
"Het moeilijk vraagstuk eischte oplossing, nog vóor
de inwerkingtreding dezer wet, op 1 Januari 1911 bepaald.
Het was noodig den wensch, dat de mijnwerkers van allen
aard zonder nutteloos uitstel van het voordeel dezer nieuwe wetgeving zouden genieten , in overeenstemming te brengen met de inderdaad gewettigde vrees, den goeden gang
onzer ontginningen belemmerd te zien.
"Deze gedachte leidde tot de voorstellen, die de raad
aan ' s konings regeering voor te leggen had . Al leen in
uitzonderlijke gevallen meende de mijnraad te mogen gaan
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tot de uiterste grens, door de wet toegelaten. De raad
koestert de hoop, dat de wetenschap van onze mijnuitbaters, geholpen door de bereidwilligheid der werklieden,
de thans bestaande moeilijkheid zal weten uit den weg
te ruimen."
Dat de koning echter het gehee l e naleven van de nieuwe
mijnwet als eene noodzakelijkheid beschouwt , kan men afleiden uit zijn antwoord , dat , bedekt wel is waar, maar
duidelijk genoeg, luidt : "Geleidelijk invoeren van wijze

hervormingen en nieuwe blijken van het schrander inzicht
zullen, ik twijfel er niet aan, de koolmi jnuitbaters in
staat stellen, deze nieuwe maatregelen in toepassing te
brengen, zonder de ontwikkeling hunner nijverheid in den
weg te staan."
Een ander bewijs van de belangstelling, die de regeering thans wijdt aan de arbeiders, vindt men in de reis,
door den minister van Nijverheid door Vlaanderen ondernomen, en zijn bezoek aan de dorpen, waar, in onafzienlijke
krotten, haarsnijders en zeeldraaiers hun karig loon verdienen. De indrukwekkende tentoonstelling van huisarbeid,

waarover ik u uitvoerig schreef, zal blijkbaar de gevolgen
hebben die ik voorspelde. Niet alleen de lichamelijke
en zedelijke gezondheid der arbeiders is hier in het spel,
ook hun economische toestand dient geregeld. Dat de koning
hier het hoogste belang aan hecht , bleek herhaald uit
aarszijne twee-en-twintig redevoeringen van de Nieuwjaars-

dagen.
Twee andere vragen staan hiermede rechtstreeks in verband : openbare liefdadigheid en openbare gezondheid.
In de prachtige rede van den voorzitter van den Godshui -

zenraad , de schoonste en degelijkste die gehouden werd,
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keurde de koning volgende woorden goed , waarvan men de
stoutheid inzien zal . Waarlijk, koning Albert doet zijn
demokrat i sche faam, waar ook hier aan herinnerd werd,
gestand ! ... De voorzitter der Godshuizen sprak :
"De voorspoed eener natie zou eerder schijn dan werkelijkheid wezen , haar rijkdom kon onmogelijk durend zijn,
waar hij alleen bij uitputting en nederdrukking van het
ras werd gewonnen . Wel kan de natie op de were l dmarkt
eenigen voorsprong maken : dra wordt zij echter onvermijdelijk voorbijgestreefd door deze onder hare mededingers,
die verder vooruitzagen, en, door de uitbreiding van het
onderwijs, door voorzichtige en rechtvaardige wetten,
onder hare arbeiders , tot het medegenot der voortbrengst
toegelaten , een erfvermogen schiepen aan wilskracht en
vernuft.
"Zoo werken belang en gevoel samen , om aan de natiën
den raad te geven, met vasten tred de baan der sociale
politiek te betreden."
Of de door mij gespatieerde woorden algemeene instemming zullen vinden, durf ik betwijfelen. In elk geval
zal men voorloopig in België weinig geneigd blijven, naar
ik vrees, de arbeiders in de winst van den patroon te
laten deelen !....
Voor wat de openbare gezondheid aangaat, kan men niet
dan met den wensch van den koning instemmen , de kindersterfte t e zien verminderen, hoe bevredigend de toestand
anders ook weze...
Ziedaar de belangrijkste vragen, voor den koning aan geraakt . Voor Nederland kan nog het volgende van belang
zijn. Nu er ook spraak is , het giroverkeer tusschen Hol -

land en België te vergemakkelijken, kan deze aanhaling
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uit de toespraak van den Gouverneur der Nationale Bank
interesseeren :
"Het stelsel van girobetalingen schijnt met den dag
veld te winnen. Nog pas een maand geleden, op 1 November,
is eene overeenkomst getroffen tusschen het Beheer der
Belgische Posterijen ten eenere en het Postbeheer van
Duit schland , van Oostenrijk, van Hongarije en van Zwitserland, ten andere. Zoo wordt iederen dag het gebruik der
munt t eekens beperkter en worden groot er de gemakkelijkheid
en de zekerheidswaarborg, het giroverkeer eigen."
Eindelijk kan ik meer bepaald bij de antwoorden van
den koning stilstaan. Ik zei u reeds hoe gunstig zij,
door hun bondigheid, hun gevatheid, den rijkdom van hun
inhoud en hunne praktische wenken , bij de redevoeringen,
zelfs bij de beste, afsteken. Hier worden geen onnoodige
woorden verspild : alles is raak, overdacht, scherp uitgedrukt . En wat beter is , wat vooral verbazing wekt : het
is de grondige kennis, de documentatie waarvan het alles
getuigt , en waarop doorgaans eene persoonlijke, goedoverwogene meening berust, die vaak uitloopt op een doeltreffend initiatief. Want de eigen arbeid van den koning
blijkt meer en meer ontzagwekkend. Zulke ernst , zulke
werkzaamheid en zulke wijze durf dwingen eerbied af. Ik
had de gelegenheid, den oorspronkel i j ken tekst dezer antwoorden in mijne handen te houden. Hij was met de machine
geschreven; maar zoowat overal waren wijzigingen, toevoegsels, verbeteringen aangebracht van de hand zelf van den
koning. Ook deze twee-en-twintig redevoeringen mogen dus
worden beschouwd als 's konings eigen werk. En dat ze
zoo werkelijk degelijk waren, is geheel te zijner eere
en te onzer vreugd.
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De voornaamste dier antwoorden hebt ge reeds medegedeeld, gedeeltelijk althans : die , aan den Senaat , over
de Vlaamsche Beweging. Nu weet ik wel dat het gesteld
is op eene wijze, die evengoed Walen als Vlamingen bevredigen zal , al bevestigt het uitdrukkelijk het recht van
ieder op de "kultuur (zijner) aangeboren hoedanigheden".
Dat deze woorden echter v6or den Senaat worden uitgesproken, zonder dat daartoe de minste aanleiding bestond,
is , voor de Vlamingen, van de grootste bet eeken i s . Immers,
al heeft ze weinig kans ongehavend uit de Kamerbespreking
te komen, de wet op de vervlaamsching van de Gentsche
Hoogeschool heeft echter veel kans , in beginsel door de
meerderheid der volksvertegenwoordigers bijgetreden en
gestemd te worden . Anders staat het met

den

meer behouds-

gezinden, uiterst voorzichtigen Senaat , waar de Vlamingen
weinig verdedigers tellen. Gelijk de vorige Coremanswet , zal de Vlaamsche Hoogeschoolwet zeker een harden
kamp tegen de Patres Conscript i te voeren hebben . En....
ik zal niet beweren dat koning Albert een overtuigd voorstander van Hooger Onderwijs in het Nederlandsch is, niet
meer dan het tegendeel voor mij vast zou staan; maar dat
hij aan sommige kitteloorige senatoren, denwelken hij
de heilzame vrees voor wrok moest aanprediken - sommige
gebeurtenissen uit den laatsten tijd konden er hem toe
aanzetten -, tevens het recht van den Vlaming , evenals
van den Waal, op

kultuur

zijner aangeboren hoedanigheden

op het - hart wilde drukken , is wél belangwekkend I .. .
Bene andere redevoering, die aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, is eveneens vol belang. De koning
die - men weet niet waarom - den Kolonialen Raad niet
ontving, zette er zijne plannen tot hervorming in Kongo
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als volgt uiteen.
"Ik ben zeker mij in eenklank met het Parlement te
bevinden, wanneer ik mij , in overeenstemming met mij n
minister van koloniën beijver, de jaarlijksche korting,
door het naast ingst nakt aat ten persoonl i j ken behoeve van
den koning afgestaan , te gebruiken aan de dringendste
noodwendigheden in Kongo.
"Mijn inzicht is, dit jaar, naast het pensioen aan
de oud-Afrikaners dat ik voort blijf uitbetalen, naast
het werk der missionarissen dat verder mijne aanmoediging
genieten zal, eenerzi jds het uitbreiden der gezondmaking
in hooge mate te bevorderen, en andererz i j d s in de hand
te werken al wat den grooten Kongoleeschen waterweg beter
zal leeren kennen en gebruiken, die, steeds, met een vernuftig-samengesteld spoorwegnet , dat ik spoedig voltooid
hoop te zien, een der voornaamste factors blijft van den
oeconomischen vooruitgang.
"Tevens ligt het in mijn voornemen, het verkeer tusschen de onderscheiden posten, langs den stroom gelegen,
vlugger te maken door een modelschip, dat ik ter studie
heb laten leggen en dat ik denk te zullen bouwen.
"Eindelijk is mijne zorg - die gij begrijpen zult,
Mijne Heeren - gegaan naar het invoeren der draadlooze
telegraphie .
'Iet is, zoo op staatkundig en administratief als op
oeconomisch gebied, noodig, ja onontbeerlijk, dat vlugge
en zekere verbindingsmiddelen tusschen de verschillende
deelen van het grondgebied zouden worden tot stand gebracht.
"Andere kolonies hebben in dit opzicht praktische uitslagen bereikt; waarom zouden wij ons niet beijveren,
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overal waar het mogelijk is, de pioniers van den vooruitgang te zijn ?"
Men ziet dat de koning, die elders verder aandringt
op den strijd tegen de slaapziekte, het niet bij woorden
laat . Wij kunnen er ons alleen over verheugen...
Ziedaar, geachte lezers, de kern, het merg , de essens
van de officieele welsprekendheid in de laatste dagen.
Er was wel het oude, muffe geurtje aan, dat ons voor zulke
rhet or i j ke vrees en walg inboezemt . Dat er echter ook
wel goede dingen in te vinden waren, heb ik, onpartijdig
als ik ben, willen aant oonen . Onder den aandrang van een
jeugdigen, schranderen, ijverigen koning als de onze,
kan in de Belgische grootspraak wel verbetering komen,
althans van officieele zijde : voorbeelden van hooger
.

gelden soms als bevelen . Mocht dit nu maar waar zijn
N. R. C . , 9 Januan-i 19 11.
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DE STRIJD
Brussel, 11 Januari.
Een drie-vierde van België staat in rep en roer. In de
provincie Luik is de kwasi-algemeene werkstaking in de
mijnen uitgebroken. Meer dan twintigduizend kolenmi jners
slenteren door de straten van Luik, Seraing en Herve,
opst aasdel i j ke liederen zingend onder hunne klapperende
roode vlaggen . Het komt er voor hen op aan, de wet van
1910, die den duur van den arbeidsdag beperkt en bepaalt,
toegepast te zien, zooals dit van op 1 Januari 1911 moest
gebeuren, en hetgeen de meeste mijnuitbaters over het
hoofd hebben gezien... Het is te hopen dat de toestand
van heden, voor ieder nadeelig, gauw ophoudt : daar kunnen
de uitdrukkelijke woorden van koning Albert , op Nieuwj aarsdag den voorzitter van den Mijnraad toegericht en die
ik hier mededeelde, misschien toe helpen.
Anders is het daar, in het Luikerland, betrekkelijk
kalm. Zoolang de politie, en vooral ons soms heel vurig
leger, niet dreigend en offensief optreden, verloopt het
in Wallonië gewoonlijk veel stiller, veel gemoedelijker _
dan bij ons in Vlaanderen. De Waal is geestig van aard,
en eerder kritisch en optimistisch dan strijdlustig. Wil
de openbare macht - die heeft geleerd hoe onvoorzichtig
dit is - niet optreden dan voor het behoud der rust, zonder vijandige bedoeling tegen de stakers, dan zal deze
staking niets tragisch hebben. Het is niet als in Vlaanderen, wanneer de arbeiders uit de groote weverijen en spinnerijen het werk laten liggen : dan hijgt de adem der
revolutie door hunne voortstuwende gelederen; norsche
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koppigheid wringt het gelaat der stakers ; hun mond braakt
de geweldige keelklanken hunner liederen uit; en voor
hen uit wapperen zwarte l appen . "Brood of Dood" kr i j scht
hun strijdleus; hunne leiders bezorgen hun wapens, de
politie wordt doorgaans op st raat st eenen onthaald, en

is dan wel , tot zelfbehoud, gedwongen de sabel te trekken
of met de revolver te spelen. Dit is het natuurlijk ver-S
loop van een werkstaking b.v. t e Gent : de stakers van
het Luikerland zijn daar lammeren tegen, brave kinderen
die even boudeeren, omdat ze niet onmiddellijk krijgen
wat ze hebben verlangd . Voor hen is staken een systeem
geworden, probaat gebleken bij 't bekomen van hetgeen
ze meenen hun recht te zijn; een strijd wordt het alleen
na uitdaging.
Strijd is dan ook, in België, een bijna uitsluitend
Vlaamsch begrip, gelijk het een Vlaamsch woord is. Bestond
het in het Nederlandsch niet , dan had de Vlaming het zeker
uitgevonden. Hij is een vechtersbaas, bewust of onbewust.
Vecht hij niet met zijn vuisten, hij doet het met zijn
tong; is hij het niet in daden, hij is het met zijn pen.
En meer dan ooit blijkt het thans weer in de vier provincies en half , waar Vlaamsch de moedertaal is : in Westen Oost-Vlaanderen, in Antwerpen , in Limburg , in de Noor derhelft van Brabant . Waar de Walen de toepassing der
mijnwet eischen, strijden de Vlamingen voor...
De goedgunstige lezer, die mij de eer zijner aandacht

bewijst, weet al waar dit heen gaat. Misschien wordt hij
bij deze laatste woorden wrevelig, en werpt het blad weg,
terwijl hij moppert : "Weer de Vlaamsche Hoogeschool ..."
Die lezer heeft gelijk allicht : voor een buitenstaand
toeschouwer is het misschien vervelend, op het doek van
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de kinematograaf , die deze Belgische brieven eigenlijk
zijn, steeds de film van den Vlaamschen Strijd te zien
ontrollen. Ik echter draag daar allerminst schuld aan:
ieder wel-ingericht kinema is thans eene courant-in-beelden, volgt de actualiteit, 1 icht zijne bezoekers in over
het dagelijks-gebeurende; - en wat doe ik anders ? Want
ik verzeker u : veel meer dan met de werkstaking in de
koolmijnen houdt België zich met de vraag der vervlaamsching van de Gentsche universiteit bezig; die vervlaamsching is schering en inslag van al l e gesprekken ; in de
restaurants laten de bezoekers er de lekkerste hazepeper
voor koud worden; in de koffiehuizen worden er een verdubbeld getal borrels op gedronken; in de tram wordt er om
gevochten en de politie krijgt het druk met de standjes,
die midden op pleinen en straten ongemakkelijke samenscholingen verwekken.
Meen niet dat ik overdrijf : niemand blijft, bij deze
nieuwe uiting van den Vlaamschen strijdlust, koel, en
allerminst de Walen; niemand vooral blijft onpartijdig.
Ik verzeker u : het is in deze geheel onmogelijk, onpartijdig te blijven; ikzelf, liefst objectieve courant ier ,
die niet gaarne mijn vinger tusschen bast en boom steek,
voel me niet tegen natuurlijke partijdigheid bestand;
ik, die meer dan welke Vlaming ook de Fransche kultuur
hoog stel , die weet wat Vlaanderen er aan verschuldigd
is , ben met hart en ziel vóor de vervlaamsching der Gent sche Hoogeschool ; en was ik het niet "omdat ic Vlaminc
ben", gelijk Jan van Eyck zei : ik zou het worden door
de venijnige aantijgingen en de opzettelijke leugens,
dag aan dag door de Fransch-Belgische pers uitgevonden
en uitgekraamd. Oude, geëerbiedigde bladen verliezen er
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alle waardigheid bij ; waar zij doorslaande argumenten
niet meer kunnen beantwoorden gaan ze maar aan het schelden, en ik verzeker u : de scheldwoorden zijn talrijker
dan de weerleggingen van de Vlaamsche redenen.
Gevoelend dat zij-zelf weldra in bewijsvoeringen en
beweegredenen, van welk laag allooi ook, te kort gaan
schieten, zijn ze de hulp gaan inroepen van mannen, wier
naam ook de Vlamingen imponeeren moet . Zij zijn uit een
Figaronwrnner van zoowat zes-zeven j aar geleden eenige
1 i j nen van Maurice Mäet erl inck gaan knippen ; heden drukken
zij het oordeel over, door Emile Verhaeren en Camille
Lemonnier in het Pari j sche blad "Excelsior" uitgesproken.
En dat ze meenen te mogen juichen bewijst alleen, dat
ze de meening overschatten van schrijvers, die feitelijk
den Vlaming alleen van buiten af kennen, die hem alleen
op afstand en als decoratief motief hebben beschouwd,
en van de Vlaamsche ziel niet meer weten, dan wat hunne
f ant az ie ervan heeft gemaakt.
Ik heb den meesten eerbied voor mijne groote l andge noot en; ik heb innige bewondering voor hun werk . Maar
tevens : ik ben te goed geplaatst, en ik heb er me tevens
te grondig mee bezig te houden, om niet te weten wat er
al val sch is , en gemaakt s , in hun Vlaamsch-wezen, dat
eerder Vlaamsche schijn is. In het buitenland, en zelfs
in Nederland, heeft men de gewoonte genomen, zich een
beeld van Vlaanderen te vormen naar wat men er van leest
in hunne boeken. Daarin heeft men niet geheel ongelijk :
zij , die niet eens de taal van het Vlaamsche volk nog
kunnen spreken, maar die de liefde voor den geboortegrond
niet hebben wederstaan, zijn in hun eigen land als vreemdelingen, die door persoonlijke neigingen of voorkeur
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zich aangetrokken zouden voelen naar deze of gene streek.
Wat al mooie boeken zijn niet aldus over de beminde uiterlijkheid, en zelfs de bezielde uiterlijkheid van b.v.
Venetië geschreven,... waarvan een echt Venet iaan echter
wel gevoelt dat ze niet heelemaal echt, en zeer onvolledig-Venet iaansch zijn... En zoo gaat het ook menschen
als Maeterlinck, Verhaeren en Lemonnier : eene vreemde
kultuur heeft ze van hun volk, van het innerlijke wezen
van hun volk, geheel afgescheiden. Wel voelen zij er zich
toe aangetrokken . Verhaeren bezit er trouwens den he roischen adem van : niet voor niets is hij aan de breede
Schelde geboren; Maeterlinck heeft heel intens de verholen
tragiek en de norsche mystiek van het oude Gent ondergaan.
De eerste heeft zijne natuurlijke liefde voor den vadergrond verdiept en vergeestelijkt door de studie zijner
geschiedenis en zijner plastische kunst; de tweede heeft
loffelijke pogingen gedaan, om wat van de Vlaamsche ziel
in hem onrustig aan 't woelen was , door dieper dringen
in het werk van een Ruusbroec een vasteren grond te geven,
- wat alleen op dilettantisme uitliep, en op het verraad,

aan de "Chierheid der geestelijcke Brulocht" gepleegd.
Maar alle twee, de taal van Vlaanderen werend en zelfs
negeerend, konden juist daarom onmogelijk tot een eerlijk
en oprecht begrip van Vlaamsch oer-wezen en Vlaamsch geestesleven komen. Zij sloten zich-zelf buiten alle Vlaansch
verkeer. Daarom zien en bieden ze alleen Vlaamsche uiterlijkheden. Daardoor kon hun oordeel alleen op zeer subjectieve gronden berusten. En waar Fransche bladen hun
aam inlichtingen vragen over Vlaamsche nooden, daar is
het of ze aan de deur van den blinde gingen kloppen aan
een juist begrip te krijgen van wat kleur is.
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En gaat nu Maeterlinck onze taal verklaren voor een
lomp patois dat in Nederland alleen op spot wordt ont-

haald; gaat Verhaeren betwijfelen of er een Vlaamsch ras
bestaat (dat hij nochtans aanhoudend verheerlijkt) en
verzekeren dat wij alles aan Frankrijk verschuldigd zijn;
gaat Lemonn i e r , die erkent dat de Vlamingen al te lang
als tweederangsburgers behandeld zijn geworden, meenen
dat we feitelijk anders niet dan Belgen moesten zijn :
dan kan men er ook in Nederland, waar men het toch wel
beter weet, de schouders voor ophalen...
Intusschen "strijden" de Vlamingen, de vijf provincies
door. En wie onder mijne lezers dien strijd van nabij
mocht volgen, die zou nog minder dan ik twijfelen aan
de zegepraal.
N. R. C. , 12 JartucuLi 1911.
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DE VERBINDING TUSSCHEN DE NOORDER- EN
ZUIDERSTATIONS

Brussel, 22 Januari.
De kwestie, welke kortweg die der "jonction Nord-Midi"
wordt genoemd, brengt voor de zooveelste maal in Brussel
en voorsteden de gemoederen en pennen in beweging. Aangezien zij typeerend is voor de moeilijkheden, waarvoor
groote steden komen te staan, die zich voortdurend uitbreiden, mag zij van meer algemeen belang geacht warden.
Het is bekend, dat voor enkele jaren het plan ontstond
van Brussel een zeehaven te maken; daartoe werden aan
het einde van het kanaal van Mechelen naar Brussel groote
bassins gegraven en moderne werken aange l egd , het ent re pôt , hier stapelplaats genoemd, verplaatst en de geheele
zaak werd werkelijk grootscheeps aangepakt . Bén bezwaar
is er echter, een echte sta-in-de-weg, en wel de spoorbrug over het kanaal , juist aan den ingang der haven en
naast het ook in Nederland welbekende stationnetje van
het paleis van Laeken. Deze draaibrug is natuurlijk hoogst
lastig voor het spoorwegverkeer en laat anderzijds alleen
de doorvaart van kleiuere schepen toe. Resultaat : Brussel-Zeehaven gesloten voor zeeschepen !
Om hiervoor een oplossing te vinden stelde de toenmalige minister de Smet de Naeyer voor een haven voor zeeschepen aan te leggen naast het kanaal , zoodat de draaibrug een vaste zou kunnen warden. Dit voorstel , dat toen
verworpen werd, komt nu weer op het tapijt, doordat er
ernstig sprake van schijnt te zijn in de buurt van Schaerbeek toch een zeehaven te maken. Graaf de Smet de Naeyer
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komt nu op de kwestie terug en betoogt dat , wanneer dit
gebeurt , men een deel van zijn vroeger plan uitvoert en
daarmede de " j onct ion Nord-Midi" overbodig wordt . Dit
laatste plan bestaat namelijk uit het denkbeeld om de
Noorder- en Zuiderstations van Brussel door een spoorlijn
te verb inden , die hiertoe deels ondergronds loopend , deels

op viaducten gebouwd, de stad zou doorsnij den en, volgens
veler meening, niet weinig zou ontsieren. Het grootste
nut van dit verbindingsspoor zou hierin bestaan, dat men
de internationale treinen direct door zou kunnen laten
rijden en tevens zoodoende het overvolle Noorderstat ion
zou kunnen ontlasten.
Nu echter het plan van een haven voor zeeschepen bij
Schaerbeek het bezwaar van de draaibrug doet vervallen,
doordat deze dan een vaste kan worden, zou - aldus graaf
de Smet en met hem de tegenstanders van de " j onct ion directe" - de " j onct ion indirecte" kunnen ingevoerd worden,
in hoofdzaak berustend op verlenging van de verbinding
om de stad heen langs het station Brussel-West, terwijl
dan tevens het laten uitkomen van de lijn Oostende-Brussel , over Gent , aan het Zuiderstation het Noorderstat ion
met 30 à 40 pct. der treinen zou ontlasten. Buitendien
zouden, altijd volgens dezelfden, de kosten slechts tien
millioen frank bedragen, terwijl de jonction directe met
hare tunnels en viaducten 56, volgens pessimisten wel
75 , millioen zou eischen. Een plan dus waarover op het
eerste gezicht veel te zeggen valt.
Echter is er éen groot bezwaar. De plannen der jonction directe zijn reeds ver gevorderd : een geheele wijk
in de binnenstad, tusschen Sint Goedelen en Magdalenast raat , is reeds afgebroken om er het toekomstige Centraal179

stat ion te kunnen zetten ; dezer dagen zal men het plein
voor het Zuiderstation al gaan ophoogen, zoodat de voorbe-

reidende werkzaamheden wellicht reeds te ver zijn am het
plan van den oud-minister de Smet weer ter hand te nemen. L ze
zienswijze deelt ook de minister van staat Beernaert,

die, door de Soir ondervraagd, verklaarde steeds tegenstander van de directe verbindingswijze te zijn geweest,
maar nu berust met de filosofische opmerking : Je pense

qu'il y a des moments où après avoir combattu, il faut
savoir mettre bas les armes.
Hetgeen niet wegneemt dat de ontelbare estaminet-politici er nog menigen Lambiek over zullen doorpraten, tenzij
dat de • forten bij Vlissingen.... maar hier zwijg ik liever
over.
N. R. C. , 23 Januaa. 1 9 11.
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ZONDAGOCHTEND IN DE NATUUR
Brussel, 22 januari.
Als men, elf dagen wel geteld, opgesloten heeft gezeten
binnen vier enge muren, met geen ander buiten-uitzicht
dan op een gordijn van mist, dat u, behalve de dichte
wanden, op zulke wijze van de buitenwereld scheidt, dat
ge nog nauwelijks aan de werkelijkheid zoudt durven gelooven van den gemeenschapszin des menschdams, was het
niet dat dag voor dag op hetzelfde uur de dokter u een
oneindige minuut den pols kwam betasten en u geen andere
schakeering in de gewaarwordingen , die uw leven eenig
belang en eenige waarde kunnen bijzetten, brengt , dan
de afwisselende weepschheid der drankjes-tegen'bronchitis;
als men , elf dagen lang , in de gevangenis heeft gezeten
van eene ziektekamer, op hare beurt gesloten binnen de
geheimzinnigheid van vertrekken waar menschen wonen die
ge nooit hebt gezien, in een huis dat weêr gevangen zit
in eene ondoordringbare laag mist, die alleen nog eenig
spel aan de oor- en reukorganen laat; als men...
Belangstellende lezer, ik dank u zeer voor de attentie, maar - ik bedoel hiermeê geenszins mezelf. Ben journalist moet nooit bekennen, dat hij ziek is geweest; dus
ben ik het allerminst geweest. Nochtans heb ik vanmorgen
gedaan als iemand die, elf dagen wel geteld gevangen binnen de vier wanden der bronchitis, in opstand zou getreden
zijn tegen het medikaal gezag, en, kregelig als een twintigste-eeuwer en maagdelijk-vrij als een troglodiet , naar
de Natuur zou terug zijn gekeerd.
Ik heb Natuur met eene hoofdletter geschreven. Ik schaam
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er mij bijna over. Arme hoofdletter ! Arme natuur die
hier mijn pathos dienen moet ! ... Want gij begrijpt het,
nietwaar : als men elf dagen lang.... (zie hooge r) , waagt
men zich niet aan dagenlange wandelingen, 't zij langs
de trage heuvelingen van het Noord-Brabantsche landschap,

't zij in de violette pracht van 't wintersche Zoniënbosch, waar de gaaien kri j schen, ongezien, in de mistbekruinde beuken, en, zoet maar angstig, de merels een
vraagteeken fluiten. Men vreest -- want men heeft, al ziet
men dokter's verbod over het hoofd, dan toch eigenlijk
bronchitis, - men vreest voor eene atmospheer die u de
schouders beklampt en met vocht doordringt tot op de hui-

verende huid; men vreest voor den hoest, die, bij de grauwe, dikke lucht welke men inademt, u de borst doorscheurt;
men vreest... dat de dokter u morgen weêr binnen de enge
muren der muffe kamer grendelt. En nochtans verlangt men
naar de natuur. En dan gaat men, eenvoudig, naar de Groote
Markt.
Jawel, geachte lezer : men zoekt dan, en vindt de Natuur op de wereldberoemde Groote Markt van Brussel, 's
Zondags , van acht tot twaalf in den ochtend...
Ik zal me-zelf de moeite niet geven, noch u de beleediging aandoen, u voor de zooveelste maal deze Groote Markt
te beschrijven. Sedert ik er u de laatste maal over sprak
is er weinig aan veranderd. Zij onderging slechts eene
zeer geringe wijziging van ethnischen aard : één der heerlijke gildehuizen herbergt thans een winkel voor Russische
waren. Gij kunt er cigaretten koopen en de fijnste thee
der wereld; voor uw kinderen vindt ge er aardige poppen,
voor uw vrouw mooi stikwerk en voor u-zelf de geneuchte
eener conversatie in de taal van Tolstoj. Ik bedoel daar182

meê niet , dat gij gedwongen zijt die taal te kennen om
hier eenigen inkoop te verwezenlijken. Maar elk oogenbl ik
vindt gij vóór en achter de toonbank van het kleine lokaal
een aantal Russische jonge mannen en jonge dames, die
u den indruk geven , nooit moegetwi st te zijn. Wat hebben
die Russen een radde tong, en wat hebben ze steeds veel
nieuws te vertellen ! Voorwaar, ik zeg het u : nog liever
verslaggever der Belgische Kamer dan van Nikolaas' Doema...
Deze Russische winkel is niet de eenige in Brussel : men
vindt er een anderen in de Koninklijke Straat , waarvan
ik u het reukwater en de honigzeep aanbeveel. En ik heb
er aan gehecht, u dit dubbel ethnisch verschijnsel meê
te deelen, om u te bewijzen dat Brussel, van 1830 tot
1871 het tweede vaderland van honderden Fransche ballingen,
nog steeds niet bang is van meer-of-minder-geheimzinnige
revolutiezaaiers. Want deze winkels, deze twee drukke
winkels dienen hoofdzakelijk en bijna uitsluitend voor
het talrijke en heethoofdige volkje der Russische studenten, die men lederen dag in de Koninklijke Bibliotheek
samenscholen ziet, alsof zoowaar het leven van den Tsaar
op het spel stond....
Maar het was mijne bedoeling niet , als ik het goed
voor heb, u over de nihilistische propaganda te Brussel

te spreken; ik kom trouwens op die sympathieke propagandisten een anderen dag terug; ik wilde u veel meer spreken over den terugkeer tot de Natuur van iemand die elf
dagen wel geteld enz., en die deze Natuur, een winterschen
Zondagochtend, op de Brusselsche Groote Markt terugvindt.
Ik zeg u maar dadelijk : stel u van dien terugkeer
niet al te veel voor. Het wêer is grauw en kil; Stadhuis
en Broodhuis dragen een mantel van Londenschen mist; 't
.
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verguldsel der Renaissance-gevels is verdoezeld achter
de lagen op- en neêrvarenden, uitgerafelden en weêr opeengepakten smook. Nu en dan schieten ijzige spelden op uw
aangezicht af. Uwe oogen branden van de kou. Maar nog vóch r
ge geheel genaderd zijt, dringt de geur van een zerpen
herfst uw neusgaten in, - wel geen wonnige geur, maar
dan toch geen geur der Groote Stad, een natuurgeur, een
geur van gedrenkte aarde en van late bloemen; en langs
uwe ooren hebt ge de gewaarwording van eene drukke, wel
niet opgewonden, maar toch blijde menschenbeweging.
En als gij langs het Boulevard de Markt bereikt hebt,
zijt ge, niettegenstaande het gedrang, onmiddellijk onder
den melancholisch-zoeten indruk. Het is eerst de bloemenmarkt. Middenin de hars-wazemende sparreboomp j es en de
beschaafd-regelmatige araucar ia' s , rijzen de groote ruikers chrysanten, geel, roestig-rood, melkig-wit, bepereld
van een ziekelijken dauw, hun kleuren getaand in den valen
luchtkring, hunne groen-grauwe bladeren hangend en berijmd. Reeds paart aan hun schamperen geur de jonge mimosa hare zoete reuken : gelijk een regen van mat gouden
stippels trilt zij in de lucht boven de bolheid der kranke
winterrozen, die slap zijn en hare moede broosheid duiken
onder een artificiëele nobelheid; boven de dichte bossen
bloedroode anjers, waar geen seizoen den pepergeur van
delgen kan; boven de prille en reeds verlepte narcissen,
die 't wieltje toonen van hun kelk aan de sappige breedheid van hun stengel . En het zijn de viooltjes en het
zijn de primula's ; het is de reseda en het is het lelietje van dalen. En... nu ja : als men niet beters heeft,
is dat voor een goed deel al de natuur, waar zelfs de
verkoopsters, de bolle verkoopsters in hun wollen doeken,
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de breedsprakerig-aanprijzende verkoopsters, die met walg
elk bod afwijzen om u terug te roepen met de uitdaging
van een nieuwen en minderen prijs, - waar zelfs de f leurige en brutale verkoopsters, met hunne beeldrijke volkstaal , een element van... natuurlijkheid bij bieden.
Maar dit zijn geenszins de eenige natuurtooneelen,
geboden, dezen Zondagochtend, door de Brusselsche Groote
Markt : naast de bloemenmarkt vindt ge de vogelmarkt.
En , al weet ik evengoed al s gij , dat , niet meer dan mimosa's, kakatoes en kanarievogels tot de Belgische natuur
behooren, zooals ze zich in de maand Januari voordoet,
- zij zijn iets anders, iets beters, iets "ik en weet
niet wat", dat u troost van ziektekamers en winteratmospheer.
Want papegaaien en kanarievogels zijn de voornaamste
waar van deze markt . Of beter, zij zijn de voornaamste
vertegenwoordigers van tweeërlei soort vogelen. Die twee
soorten kan men onderscheiden, 't zij naar de grootte,
't zij naar de stem, 't zij naar den graad der vertoonde
verkleumdheid. Zonderling genoeg : de eerste soort - papegaaien en allerlei perruches - schijnen zich met zeldzame
inschikkelijkheid en zelfs met eene snobistische nonchalance bij ons ruig klimaat aangepast te hebben . In hunne
enge kooien doen ze

voornaam en nochtans los; zijn zijn

als deftige acteurs ,die alle caboti nisne onder eene deftige
.

natuurlijkheid verduiken. Doen de papegaaien, in hun schel-

le rondheid, soms wat gemakkelijk komisch , waarna ze u
met hunne goedbespikkelde oogen bezien als wilden zij
zeggen : "wat moet je hebben ?" - de langstaartige elegante perruches zijn als ex-ingénues die tot de rol van
"grande coquette" zijn gepromoveerd, en met berekende
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beschaafdheid zich overleveren, in het publ íek, aan een
vergedreven trekkebekken. Ja, deze zijn niet voor niets
uit de landen van overzee gekomen : zij zijn artiesten
van een zeldzaam-exotiek gezelschap, die weten, in acute
natuurlijkheid hun hoogsten bijval te genieten.
Het slag kanarievogel - een sedert lang ingeburgerde,
waarbij ik zonder aarzeling heel de familie der nationale
vinken, meezen en roodborstjes rangschik - bezit een natuurlijkheid, die minder opzichtel i jk is. Zij hebben kou,
de beestjes, en, alle dons naar buiten, scholen ze saam,
laten angstig hun kralenoog j es draaien, fladderen verschrikt uiteen als de grove hand van den verkooper er
één uit den hoop langt; waarna ze weer, aarzelend, tegen
mekaar aan gaan drukken. Zij durven het bekennen, zij,
dat ze kou hebben, hoe gelaten ze daar ook mogen zitten,
zonder eenig piepen, met de eenige vrees alleen van de

grijpende verkoopershand.
Twee andere gasten zijn minder rustig : de leeuwerik

en de merel . Aldoor maar wippen zij om, druk-doend alsof
ze zelf marktkramers waren, bewegen ijverig den kop, luisteren aandachtig toe, springen dan weer op hun stok of
naar het eetbakje. Vooral de merel is klein-burgerlijk :
aan den leeuwerik is steeds iets vreemds ,dat men niet
best verklaren kan; maar de merel is ongegeneerd, schijnt
zichzelf te koop aan te bieden, hoe hij ook schreeuwe
en van eenen hoek naar den anderen loopt als men hem
vatten wil.
En op die markt zijn dan ook nog de magere kippetjes,
die armoedige boertjes met smeekgebaren en geen enkel
woord aan den man trachten te brengen; en de duizenden
dom-trippelende, staar-oogende duiven waar de jeugd der
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lage stad en uit den werkenden stand hare verzameling
voor de prijsvluchten uitzoekt; en er zijn zelfs arme dutsekens van apen, die zitten te bibberen en wijs knipoogen
met de vliezige oogschalen .. .
En... ik heb u verwittigd, goedgunstige lezer : dit
is nog de Natuur niet, de Natuur met een hoofdletter.
Maar, als men, elf dagen na mekaar, op kamer heeft gezeten....
N.R.C., 24 JanuaAi 1911.
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NEE SCHILDERS

I
Brussel, 27 Januari.
Een bezoek aan twee schilders, den eerste bij hem aan

huis, den tweede in den Kunstkring. En dat dubbel bezoek,
een feest voor de oogen, voor het gemoed, voor heel het
lichaam haast in dit grauwe, vochtige, mistige winterleven, dat alle wonne en weelde uit wil sluiten.
Een bezoek aan twee zeer verschillende schilders. Allebei wel heel zinnelijk, maar naar den aard en de uiting
dier zinnelijkheid zoo oneindig verscheiden !
Maar laat ik u eerst voorstellen, - al hoeft dit voor
den eerste allerminst. Zelf Hollander, al bewoont hij
België sedert zoowat vijftien jaar, heeft hij in zijn
vaderland sedert een paar jaar weêr zijne plaats ingenomen : eene plaats die benijdenswaard is . Ik verzwijg
u niet langer zijn naam : het is Maurits Niekerk. Ik wist
dat hij om dezen tijd weêr in Rotterdam tentoon zou stellen; in de N. Rot t . Ct . las ik dat het binnen enkele dagen
zou wezen. En dan is de nieuwsgierigheid mij te machtig

geworden, en ik ben de inzending - een kleine dertig doeken -, die ik in haar geheel wel niet zal terugzien, in
oogenschouw gaan nemen....
Niekerk's zinnelijkheid.

o,

gij zoekt vergeefs bij

hem losbarstingen van passie, romantische driftgebaren.
Deze kunst, zelfs in hare felste uitingen, is rustigrijp. Het valt zelfs op hoe ze dag aan dag kalmer, meer
evenwichtig wordt , al verliest ze nergens hare spontane
frischheid. Zij is dus niet zinnelijk in de beteekenis
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van inst inktmat ig - ,onmiddellijk-genot zuchtig. Zij is het
in dezen zin, dat ze voortspruit uit een gemoedsleven
dat buiten alle redeneering, alle intellectualiteit staat,
een gemoedsleven dat geheel uitsluitend van de zintuigen
afhangt; zij is het tevens om de sensuée le liefde van
den schilder voor de werktuigen waarmede hij dat gemoedsleven vertolkt. Ja, drom is het werk van Niekerk me
lief,omdat ik er de naakte ziel,heel het innige leven
van zijn schepper in lees en meêvoel , en dan omdat het
van zoo'n eerlijken, trouwen, liefderijken schilder is.
Meer dan- ooit heb ik die dubbele zinnelijkheid in zijn
jongste werk bewonderd, gelijk ook gij , geachte lezer,
ze in uw eigen stad binnenkort bewonderen zult . Want,
gelijk ik zei, heeft Niekerk eene zekerheid bereikt, die
niets aan fijnheid afdoet , eene bezonkenheid verkregen,
die de losse spontaneiteit in niets schaadt : hoedanigheden
die hem vroeger ontbraken, en die thans te duidelijker
de gevoel stiet eeken i s van zijn werk uit doen komen en zijn
groote schildersgaven overvloedig bevestigen.
De groote meerderheid van Niekerk' s inzending zijn
stillevens. In eene beoordeeling, of zelfs maar eene opsomming, zal ik hier niet treden. Ik zal alleen wijzen
op de rijke gevoelsschakeering, op het weelderige gemoedsleven waar ze uiting van zijn en getuigenis van afleggen.
Dit is heel wat anders , en heel wat meers , dan smakelijke
stofuitdrukking-zonder-meer. Ieder stuk is een zielemoment , elk "onderwerp" het toevallige, maar zeer beminde
teeken van een oogenb l ik vreugde of weemoed. Men kan het
gerust zeggen : al is de kunst van Niekerk alles behalve
literair en alles behalve sentimenteel; al blijft ze hoofdzakelijk solied schilderwerk, zij is zoo vol latente of
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uitgesproken innerlijkheid, dat ze eene zuiver-lyrische
waarde bereikt, waar vorm en kleur soms bijzaak bij worden
en alleen nog be s t anddee l en zijn van den dyon i s i s chen of
apol l inischen ondergang.
Ik hou minder van Niekerk' s stadsgezichten : zij wij zen op meer inspanning, zonder dat de stemming, die ze
bedoelen uit te drukken en werkelijk ook gewaar laten
worden, er bij wint. Ik spreek er hier alleen over om
het feit, dat gij er een viertal Rotterdamsche schilderijen onder vinden zult , waarin het logge, looden sop
der Maas naar mijn oordeel prachtig getroffen is.
De andere schilder, waarover ik u schrijven wil, is
in Nederland nog onbekend. Hij heet Camille Lambert. Ik
zal morgen de gelegenheid hebben u aan te toonen, hoe
zijne zinnelijkheid verschilt van die van Maurits Niekerk.
N. R.C . , 2 8 Javtucv^. 1911.
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NEE SCHILDERS
II
Brussel, 30 Januari.
Camille Lambert.
Neen, vergeleken bij Maurits Niekerk, is deze geen
"schoon schilder". Al durf ik niet zeggen dat het "mét ier"
voor hem bijzaak zou zijn : zijne slordigheid, die niet
altijd met vergoelijkende raakheid samengaat ; zijne felle
kleur , die noch lichtend noch blijde is ; zijne t Beken ing
die, al is ze expressief meestal, nooit door natuurlijke
evenredigheid treft, zijn van iemand die zich blijkbaar
om andere hoedanigheden bekommert , dan deze waar hij bij
schilders hoofdzakelijk om geprezen zou worden. Schilderen
is voor Lambert een middel, niet het doel. Dat middel
is dikwijls oppervlakkig, en soms onbeholpen. Men raadt
er nu eens onverschilligheid, dan weer een onaangename
vlijt in; en altijd is er eene opzettelijkheid bij, een
aandikken der bedoeling, die wrevelig maakt, maar tevens
aantrekt.
Want deze kunst is,in hare onvolkomenheid, aantrekkelijk, - wel het meest misschien voor niet-schilders. Camille Lambert immers is eene personaliteit. Meer bepaald :
hij is eene personaliteit die vooral door het Brussel
der twintigste eeuw kan worden gesmaakt . Dit impliceert
al , dat hij niet zoo buiten-gewoon is , dan dat men hem
razerig kritiseeren of loven zou : hij heeft van meet

af zijn publiek veroverd, en dat bewijst voldoende dat
hij boven dat publiek niet reikt. Maar het bewijst tevens
dat hij op, misschien brutale, maar imponeerende wijze
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een facet der psychologie van zijn publiek weergeeft.
Dit maakt zijne personaliteit uit, dat hij de acute schilder is van een steeds afwisselend, van een druk bewegend
beeld uit het moderne groot e st ad s l even , uit het weeldeleven van dezen tijd. En dat ieder zich in dat beeld herkent, er een gedeelte van zijne meest-pralerige of meestverholen gevoelens in terugvindt , maakt het succes uit,
dat sedert een paar jaar Lambert is te beurt gevallen.
Lambert is de schilder van de "monde" en vooral van
de "demi-monde". De perversiteit ervan, het opzettelijke
en val s che , het pijnlijke en tragische , het ijdele en
blufferige , het armoedige en gemeene ervan heeft hij nooit
getracht, weer te geven. Hij wordt zeer zeker nooit een
Rop s ; hij bereikt zelfs nooit het nonchalante gemak en
de diepe echtheid, die te Brussel als te Parijs den jongen
roem van Henri Thomas hebben uitgemaakt . Ik durf zelfs
niet zeggen, dat hij de verfijnde gratie, zelfs maar de
zoo eigene schoonheid van de moderne groot e -stadsvrouw,
hare uiterlijkheid, haar lichamelijk verschijnen met eenig
karakter weergeeft , al dikt hij er het karakterast ieks
van aan. Neen, Lambert doet alleen dit : hij schildert
zijne eigen zinnelijkheid. Bij Niekerk wees ik erop, hoe
nobel zulke zinnelijkheid kan worden, als ze, geheel vergeestelijkt, in het minste voorwerp een teeken van hooger
zieleleven toont , en overgaat tot in de liefdevolle schil dershand. Zulke gemoedsrijpheid zoekt ge bij Lambert vergeefs. Ik herhaal : hij is geen Rop s , Zijne zinnelijkheid,
zij zit in het "onderwerp" zelf, in de afbeelding die
hij geeft. Zij is in die Badende vrouwen, in dat Strand
te Oostende, in deze feest-vierende Kurzaal, in dit Bloemencorso, in dit Bal in de Opera. Zij is uiterlijk en
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brut aal . En omdat ze niet dieper gaat dan de uiterlijke
verschijning van flapperend rokkenge zwaa i en l i chame l i j ke
verlokking, zou ze haast weerzin verwekken, was het niet
dat ze eene uitnemende hoedanigheid bezit : zij is jeugdig
en gezond.
Want Lambert bezit de "qual it é" van een "défaut" :
hij vermag het niet, het diepere wezen, den zielegrond
der moderne weeldevrouw weer te geven; hij wordt alleen
door de uiterlijke bekoring ervan aanget rokken . Maar die
bekoring schildert hij dan ook met eene benijdenswaardige
frischheid der zintuigen. Het is de blijde, onverzadig-

bare, onvermoeide drift der eerste jeugd. En dat doet
aangenaam aan, dat maakt de vreugd uit die men bij Lambert ' s werk gevoelt.
Het is alleen maar jammer dat deze hoedanigheid zoozeer door onhandigheid geschaad wordt , - eene onhandigheid die zich dan nog tot slordigheid laat verleiden.
N. R. C. , 1 Febn.uuha 1911.
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DE OPLOSSING
Brussel, 2 Februari.

Eindelijk - men heeft het u geseind - heeft men eene oplossing gevonden voor de ongelukkige, nu ruim een jaar
durende, erfeniskwestie van Leopold II. Bene gedeeltelijke oplossing althans ; want, is de ingewikkelde vraag
der Niederfullbach-stichting zoo goed als uit de voeten,
er blijft nog te beslissen wat tegenover prinses Louise
zal worden gedaan. Deze, die wel zal inzien dat er voor
haar weinig bate kan zijn in een rechtsgeding, maar binnengesloten, als ze is , in het web dat bloedzuigende
schuldeischers om haar heen hebben gesponnen, vecht aldoor
maar voort met den moed der wanhoop. Reeds moeten bedoelde
schuldeischers beslag hebben gelegd op wat haar als erfenis vanwege de krankzinnige prinses Charlotte moet toekomen, althans voor een gedeelte. Zoodat de ongelukkige,
radelooze vrouw maar voortploetert , rechten eischt die
haar niet toekomen, geld wil loskrijgen dat bewezen is
anderen te behooren; en die onsmakelijke erfenisgeschiedenis blijft herinneren aan een nieuwen strijd om het lijk
van Pat roklos , beperkt tot twee strijders, prinses Louise
en den Belgischen staat , - waarvan de l aat st e zeker is,

de Achilleus- wapenen weg te voeren...
Intusschen is een andere , meer redelijke, maar toch
gevaarlijke medestrijder uit den beugel gelicht. Niet
dat hij zich als verslagen overgeeft. Hij verklaart het
uitdrukkelijk, in de acte, tusschen den staat en de beheerders der Niederfullbach stichting opgemaakt : " de ondert ee -

kenende beheerders hebben steeds hun rechten houden staan
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als eigenaars op de waardijen, door den koning hun nagelaten". Arme eigenaars echter ! Want zij zijn helaas tot de
overtuiging gekomen, dat die waardijen, bijna in hun geheel, zoo niet geheel , 't zij van het patrimonium van
Kongo -'Vrij staat , 't zij van de Kroonstichting voortkomen,
zoodat ze eigenlijk de eigenaars waren van iets, dat de
hooge schenker, die ze er mee begiftigde, heelemaal niet
meer toekwam. Wat, in het Naastingsverdrag, koning Leopold
onder zekere voorwaarden aan België had geschonken, had
hij enkelen tijd nadien teruggenomen om er andere waard i

j-

en mee te koopgin, die hij aan de Niederfullbach-stichting
cadeau wilde doen. De koning, die alles grootsch deed, gaf
liever twee geschenken dan een. Alleen moest het eerste geschenk dienen om het tweede te betalen; zoodat het feitelijk België was dat uit eigen zak de grandioze plannen,
door de Niederful lbach-stichting voorz ien,uit zou voeren.. .
_

Aan de uitvoering dier plannen lagen trouwens zooveel
moeilijkheden ten gronde, dat de beheerders der stichting,
die den ruimen blik van Leopold II niet bezitten, er beduusd bij waren en zich thans gelukkig verklaren, ervan
af te mogen zien. Zij verkeeren, zeggen ze, "in de volstrekte onmogelijkheid de lasten te vervullen die de aanwending der fondsen hun oplegt". Al die millioenen wogen
hun te zwaar op de maag,

en

ze geven ze dan ook maar lie-

ver terug aan... den f e itel i j ken eigenaar . Deze paraphrase
op de Al te groene druiven heeft eenigen glimlach verwekt
op diplomatische monden , - en natuurlijk ook op den mijne...
De stichting wil er dus grootmoedig van afkomen. Zij
zegt het __ onomwonden

en

met de grootste deftigheid : "In

de gegeven omstandigheden meenen wij niet beter de belangen, ons door koning Leopold II toevertrouwd, te kunnen
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verdedigen, en niet beter zijne inzichten te kunnen beantwoorden, dan aan België de vaardijen waar de strijd am
gaat terug te geven."
Ik heb in dat zinnetje acht woorden gespatieerd : zij
zijn te kostelijk dan dat ik er niet in 't bijzonder uwe
aandacht op roepen zou. Die heeren krijgen van Leopold
I I opdracht , bij middel van enorme sommen , waarvan zij
zeer goed de herkomst ignoreeren konden, prachtwerken
uit te voeren te Coburg en elders . Die heeren geven het
geld aan den Belgischen staat , voeren van de werken niets
uit, en komen verklaren dat ze "ne peuvent mieux répondre
aux int ent ions du ro i" . Men zal toegeven dat het moeilijk
is, een zoo be j a merenswaardigen toestand met een nobeler
mantel te dekken. En dat een gedeelte der Kamer het niet
heeft uitgeproest toen minister de Lant sheere die verklaring aflas , zal wel te wijten zijn aan het gevoel van
verlichting, dat ieder erbij ondervond, en aan de verdiende waardeering waar ieder getuigenis van af wilde leggen
voor de krachtdadige verdediging van België's rechten.
Want het energisch, plichtbewust optreden der regeering in eene bij uitstek kiesche zaak wordt algemeen geappreciëerd. Hare onverstoorbare houding blijkt als het
ware uit den, natuurlijk zeer beleefden, vorm der verklaring. Zij heeft nooit aan hare rechten getwijfeld, zij,
en "houdt staan dat de stichting nooit eenig eigendomsrecht op die waardi jen heeft gehad." Zij wil wel 1,100, 000
mark aan de stichting uitbetalen, vermits haar dit toekomt,
maar.... moet eerst in het bezit der titels worden gesteld. Dat ze nu die titels aanwenden wil, na goedkeuring
der Kamers natuurlijk, aan een Kongoleesch werk dat aan
Leopold II zou herinneren, is goed te verklaren. Om twee
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redenen : eene moreele , want de vorige koning heeft niettegenstaande alles het volste recht op onze erkentelijkheid; eene opgelegde, vermits het geld der Niederfullbachst icht ing voortkomt , gedeeltelijk van de Kroonstichting,
en deze aan den staat werd afgestaan op voorwaarde, dat
hare opbrengst aan dergelijke werken en instellingen zou
worden besteed... Dat het ministerie hier niets dan zijn
plicht deed, ligt voor de hand. Maar dat hij hem, in kiesche en

moei 1 i j ke omst and igheden , met vlugheid , stiptheid

en waardigheid wist te doen, wordt door ieder erkend en
geprezen, die niet bevooroordeeld is.
De nobele brief van koning Albrecht kwam dien indruk
verhoogen. Zoodat we nu eens waarlijk voor eene geheel
eendrachtige Kamer stonden . Dit gebeurde , wonder genoeg,
sedert de vacant ie meer dan eens. Althans, er schijnt
een meer verzoeningsgezinde wind te waaien. Stel u maar
voor .
..

Maar dit zal voor een ander maal wezen...
N. R. C. , 4 Fehnucna 1911.

197

1lERZOBNINGSGBZ INDHE ID
Brussel, 7 Februari.
Ik schreef het u al : er is iets veranderd op Belgischen
bodem, er is iets gewijzigd in den Belgischen geest . Is
het met de naties als met het menschel i j k gestel, dat,
volgens de physiologie, na zeven voltrokken jaren, geheel
gezuiverd is en vernieuwd ? Gaan we - om thans ons vergelijkingsvlak in de bi jbelsche geschiedenis te verplaatsen,
waarbij trouwens het cijfer niet verandert, - gaan wij

de spanne tijds der zeven vette koeien tegemoet ? ... .
Helaas, ik merk al dadelijk dat ik met mijn beeldspraak
door de mand val : de kabal ist ische zeven heeft geen vat
op de Belgische staatkunde; de perioden van kalme wijsheid

zijn, in onze politiek, niet zoo streng en stipt van de
meer lawaaierig-dorre te scheiden; en zoo we nu, toevallig,
een zevental vredige, een zevental verzoeningsdagen mochten
smaken, dan zal het wel louter toeval zijn geweest , - een
toeval dat zich misschien van middag af al niet langer
bestendigt, een toeval als een kortstondig hiaat tusschen
de gewone herrie en ruziemakerij in, waar we zoo aan gewend
zijn geraakt , dat een beetje kalmte en eenige eensgezind-

heid ons verbazen en haast gaan verontrusten.
Intusschen hebben wij inderdaad ruim een week respijt
in de haarplukkerij gehad. Of - zonderling verschijnsel al s er nog haar werd geplukt , dan was het onder partij genooten. Zoo vierde tijdens de bespreking der koloniale
begroot ing de we l ge l okt e heer Tibbaut zijn woede bot op
den kortgeknipten schede van minister Renkin, die hein
herhaalde malen toe moest snauwen, gelijk de hond naar
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den horzel bijt , die om zijn neus komt snor ren . En , kan
de heer Tibbaut goed snorren, beter snauwt nog de heer
Renkin. Ander voorbeeld : toen minister Hubert uiteenzette,
hoe hij de werkstaking in het Luikerland tot een bevredigend einde had gebracht , was het alleen op kapitalistische
banken dat hij geen instemming vond. Daarentegen werd minister Renkin om zijn Kongobeheer geluk gewenscht , hoe
ook in onrecht st reeksche bewoordingen, door den man die,
met koning Albert, het best over Kongoleesche toestanden
oordeelen kan : door gezel Emiel Vandervelde. En het is
ook onder de socialistische gelederen, dat minister Hubert
de lauweren mocht plukken , waarop hij zijn hoofd , vermoeid
door de tallooze en ingewikkelde beslommeringen der werkstaking in de koolmijnen , te slapen l eggen mocht.

En toen kwam de oplossing der Niederfullbach-zaak, waar
men eens te meer "l ' accord des part is" mocht op sluiten....
Had ik ongelijk, te spreken van verzoeningsgezindheid?...
Maar er is . iets anders, iets gewichtigs, iets nieuws, iets
verkwikkends ... Zie en voel : de lente komt in de lucht.
Luwe Zephiers zweven reeds door het, nog naakte, maar reeds
bottende hout. Vanochtend vroeg heb ik twee mannen ontmoet
met groote donkere baarden , maar witte lachende tanden,
met blinkende bl ikken onder den neergeslagen viltrand,
met hooge leeren slobkousen over de grove schoenen en de
mo l ve l l en broeken gegespt , en in de harige, eeltige handen
een flikkerend bijltje en die groot e , gladde, kromme beenij z e r s waarmede men op de boomstammen klautert . Het waren
boomsnoeiers die in een of ander publiek park het hooge
hout gingen uithakken , het nieuw opborrelend raf den weg
zouden banen, deze heerlijke taak mochten vervullen : het
toilet van de lente te maken... En het was of deze barbiers
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der nat uur , - tevens , als voor ouds , ch i rurg i j nen , - ook
mijn z iel ineens hadden opgeknapt , en uit een te zwaar
geladen ader al het logge, onzuivere winterbloed hadden
gelaten . Jawel , jawel : al was het nog wel heel koud , en
is alle vrees voor nieuwe buien niet geweken, reeds kittelde een neersche wind mijn neusvlies, wèl nog niet beladen
met bloemaroma's of zelfs maar de bittere zoetheid der
ontbolsterende blaadjes, maar met die diepe, peillooze
ij lte die u geheel vervult , u haast zwijmelen doet , uw
oogen in tranen laat baden en uw longen tot heel diep met
een zalige kilte drenkt ... Neen, de winter heeft niet uit
nog, maar toch voelt men reeds hoe een nieuw seizoen...
Ik herinner mij dat ik feitelijk over de Kamer van
Volksvertegenwoordigers aan 't spreken was, en u daar verder over vertellen wou. Duid mij echter deze kleine afwijking niet euvel : zij staat, zoo niet onmiddellijk, dan

toch wel nauw met mijn onderwerp in verband. Want stel
u voor dat , een paar weken geleden al , de heer Jourez,
die een vooruitstrevend man is, mijne houthakkers van daareven heeft ontmoet , en , daar de heer Jourez een zeer ontvankelijk gemoed heeft , heeft hij nog veel recht st reekscher
dan ik hun invloed ondergaan. De gemoedsopfrissching, de
moreele aderlating zijn niet achtergebleven. En, daar bij
hem, als bij elk rechtgeaard parlementair, het politiek
leven niet van het gevoelsleven te scheiden is, heeft hij
zich geroepen geacht, als snoeier in onze Kamerzeden op
te treden, er een nieuwe lente te helpen ontluiken, en,
voor zoover dit gaat, - iedere vogel zingt, helaas gelijk
hij gebekt is, - een nieuw geluid.
En hij kwam voor den dag met een voorstel , dat , zoowaar, weer een nieuw verzoeningsterrein schijnt te willen
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worden.
Ziehier waarover het gaat. Tot hiertoe zetelde de Kamer, in gewone omstandigheden, vier maal in de week, van
Dinsdag tot Vrijdag, telkens van ongeveer twee uur tot
ongeveer vijf uur. De Dinsdaguren worden uitsluitend ingenomen door interpellaties en het antwoord der ministers
op gestelde vragen. Blijven dus nog drie dagen, elk van
drie uur, voor het bespreken van nieuwe wetsontwerpen.
Samen dus negen uur die de heer Jourez zeer te recht onvoldoende acht in verhouding t ot - het getal der onderhavige
en achterstallige ontwerpen : ingezien tevens de babbelziekte der Belgische Kamerleden. De heer Jourez stelt nu
voor, dat men den Dinsdagnamiddag voor de interpellaties
zou blijven behouden, maar den Woensdag en den Donderdag
zou zetelen van 10 tot 12 en van 2 tot 5 uur. Den Vrijdag
zou men knusjes thuisblijven. Niet alleen zou aldus tijd
worden gewonnen - al wordt die tijd maar met één uurtje
verlengd, wat niet veel is, - maar de besprekingen zouden,
door die ochtendzittingen, aan eenheid, aan continuiteit
winnen; wèl verliezen de Kamerleden er hun voormiddag bij,
maar zij krijgen, evenals de ministers, vier-op-elkaarvolgende dagen voor persoonlijke studie of staatswerk,
wat zeker te verkiezen is boven telkens onderbroken ocht enduurt j es; en dan... het zou iets nieuws zijn, en beter dan
waar vegen in België de nieuwe bezems het best, en is verandering van sp i j z e vernieuwde appetijt.
Psychologisch, en ook wel praktisch, is het ontwerp
van den heer Jourez zeker de aandacht waard. Bij vele Kamerleden was die aandacht weldra een geestdriftige bijval.
Maar, de heer Jourez had zonder de vitters gerekend. En
die vitters, al toonen zij zich bijzonder hoffelijk - wat
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gaat er toch om in de Kamer ? - : zij vitten. Zij beweren
namelijk, en ook zij hebben hierin gelijk, dat de volksver.

tegenwoordigers die Brussel niet bewonen er hoogere kosten
bij oploopen : tot op heden waren de treinen uit de groote
steden zóo ingericht , dat die heeren te huis konden lunchen
vóor ze naar Brussel vertrokken; moeten zij nu van 's morgens al in Brussel zijn, dan moeten zij ook daar eten,
en... dat kost geld. Ander geldverlies, vele leden zijn
advokaat , en vinden gelegenheid 's morgens te pleiten,
als voorbereiding tot hunne namiddagsche Kamerwelsprekendheid; hetgeen hun geld opbrengt , dat ze nu zouden verliezen. Als men nu weet dat niet alle Kamerleden mil l ionairs
zijn, dat integendeel de minder begoeden talrijker en talrijker worden in de Kamer, dan staat men v6or het dilemma
het verlokkelijke ontwerp Jourez te verwerpen, óf de jaar

-

lijksche vergoeding van vierduizend frank flink verhoogen.
Ge zult zien dat de Kamer zal verkiezen, het laatste te
doen !... Nu men toch eenmaal verzoeningsgezind is...

N. R. C. , 9 Febtutvti 1 9 11.
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VAN PEENE-HULDE
Brussel , 8 Februari.
Een Vlaming, de Vlaming, is een jager op huldigingsaas,
en niemand of niets ontsnapt aan zijne joviale,feestvie
Nimrods-woede. Zelfs niet de literatuur; ik zei-rend
haast : vooral de 1 iteratuur niet . Hebben wij geen auteur
- en wij hebben er steeds, gelukkig ! - die zboveel jaar
oud is geworden, of z6oveel boeken heeft uitgegeven, of
éen onzer talrijke
ri °ien J
heeft gewonnen,
g
Jletterkundi
^ ep
en aldus huldig-f °° ig is geworden als een overwinnende
roeier, een gelukkige boogschutter of een zegevierende
kluchtzanger, - is, voor 't oogenblik, zulk een schrijver
niet voorhanden, of slechts zulk een die, als hij het
wél is , eerst later, na een maand of zoo, tot "vetten
os" der burgerjolijt kan dienen (het woord is niet van
mij , maar van Stijn Streuvels) , dan kiest men tot held
iemand , die het ongeluk heeft , sedert honderd j aar dood
te zijn, of voor honderd j aar het geluk had , geboren te
worden. En dien huldigt men dan; men huldigt hem maar,
al weten weinigen eigenlijk goed , waa.rbm .... Ziet u, de
Vlaming heeft zijne bijzondere geesteshygiëne, en voor
die hygiëne is de heroworship zijner eigen mannen wel
het meeste nood ig .. .
Die hygiëne heeft voor 't oogenblik te eigen bate een
dokter gekozen. De keus is, gij ziet het, spiritueel.
En tevens lang niet onbillijk, mindersoort ig of smakeloos. De Vlaming viert thans den 100sten geboortedag ongeveer - van Dr. Hendrik van Peene, geneesheer en blijspeldichter, en, kon ik nu weêr in het hart van Vlaan-
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deren terugkeeren, ik geloof wel dat ik meê zou vieren,
al houd ik er anders weinig van. Want Van Peene is het
die , toen het onsterfelijke Vlaamsche blijspel, - het
Vlaamsche blijspel dat van bij den "Buskenblazer" tot
na Willem Ogler weelderig had getierd, - verslapte, aan
het kwijnen ging en dreigde te sterven, als een goed dokter de kamferinjectie klaar had, den verjongenden serum
inspuitte, en het voedsel terug wist te vinden, dat de
Vlaamsche kluchttraditie steeds zoo stevig-gezond en zoo
joviaal had behouden. Van Peene is het, die Vlaanderen
den dienst heeft bewezen, zich weêr in eigen spiegel te
leeren erkennen. Hij is het, die eene kreupele overlevering weêr op de been heeft geholpen, eene overlevering
die gelukkig in sommigen onzer gulle tooneelschrijvers
voortleeft, - ik noem maar August Hendr i kx , wiens stukken

wel zouden verdienen, eens door een oer-Gentsch gezelschap
in Holland gespeeld te worden, al was het maar aam Mademoiselle Beulemans te beschamen ! -, en die ons heilig
moet zijn, als elke schonk, als elke zenuw van ons oorspronkelijk volkslichaam.
En meer dan ooit speelt men ze thans, die van Peenestukken die feitelijk van het repertoire der Vlaamsche

tooneelgezelschappen nooit verdwenen zijn : "Hot sebotse" ,
s Avonds in de Mane" , "De Paraplu van P. Kramer", "Siska van Rosemaal"; en, tot in de kleinste steedjes - want
ook daar viert men meê -, vooral in de kleine steedjes

misschien, lacht men, en ziet men elkander met een glanzend gezicht aan, want men begrijpt het : de slordige
nabootsing van S cr ibe en Lab iche , die vaak niets is dan
flauw afkooksel waar alle oorspronkelijkheid aan ont breekt , heeft iets in zich, iets eigenaardigs malgré-
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tout , iets echt s en onmiskenbaars , zelfs voor een vreemdeling, dat heet , buiten de ruwe en onbeholpen t aal : het
Vlaamsche. En in dat onbeholpene , in dat hulpelooze hetgeen nochtans geenszins behoefte aan hulp gevoelde, is
misschien de kracht , het vernuft , het verleidelijke van
Hendrik van Peene's werk te zoeken : liever dan zijn hoofd
op een meer beschaafd-Nederlandsch af te beulen, verkoos
hij , tot de onmiddellijke volkstaal terug te keeren; en
daarom blijven zijne blijspelen ons steeds verrassen en
daarom ook tergen ons zijne drama's als een aanslag op
den goeden smaak, vermits ze naar de t aal al te gepolijst
willen zijn...
Al had Van Peene van meet af zijn publiek onder den
duim - het tooneel heeft te Gent plaats, einde der jaren
'40 naar ik meen , al sta ik er niet bepaald voor in de aangename vernieuwingskuur die hij aan het nationaal
tooneel deed ondergaan ging niet zonder een vriendelijken
strijd. Toen hij den t oonee l kr ing , die zijne "idealen"
moest voorstaan, oprichtte, en dien hij vredelievend "Broedermin en Taalijver" had gedoopt , kwam deze als vijandig
te staan tegenover de oude kamer van Rhet or i j ke "De Fon-

teyne", waar weelderig het uitheemsche , maar pompeuze
treurspel, en het nieuwgeboren , maar reeds tranenbarende
drama heerschten. Zou Van Peene' s vaudeville het op de
statigheid der post -Corne il l iaansche tragedie winnen ?
Zou zijne platte boertigheid den maj estat ischen alexandrijn van de planken weren ?...... Ik weet niet of de
strijd Homerisch is geweest, maar vast staat : de wedijver
was groot . Enerzijds de "Fonteyne" met Karel Ondereet
en Eugenie de Terre die het tragische masker hoog hielden;
anderzijds Dokter van Peene , zijn vrouw, en zijn zwager
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de musicus Karel Miry die het "vaudeville m6l6 de couplets" wilden ketenen aan de volksoverleveringen... Een
handig en verzoenend bouwmeester, Minard, bouwde toen
op eigen kosten een schouwburgzaal waar beide gezelschappen om beurte zouden spelen. Buiten partijdigheid konden
de tooneeltukke Gentenaars nu over beider verdiensten
oordeelen in vertooningen die, afwisselend en geregeld,
zonder bijgedachte aan winstbejag of den-loef-afsteken,
bij beurte luimig of dramatisch waren. En het nageslacht
kan thans nagaan wie het pleit won : van Ondereet weet
niemand iets meer, ook niet van de drama's die hij schreef,
- een "Lieven Bauwens" , een "Jacob van Art eve 1 de" , en
zelfs niet van zijn dol blijspel "Alezins onder den troep",
-

terwijl, zonder dat hij verbluffende verdienste had

als dusdanig, maar alleen omdat hij de echte snaar der
Vlaamsche klucht weêr had aangeraakt , weêr had opgespannen, Van Peene thans meer dan ooit de held van den dag
i s.
En men viert hem maar, in stad en dorp , hem, den wekker der Vlaamsche traditie.

wie zou niet meevieren ?....
N. R. C. , 10 Febnu,ati 1911.
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DE ABDIJ TER KAMERE
Brussel, 10 Februari.
In den j are 1200, toen Brussel nog maar een klein stadje
was, met in de vlakte een kerkje op een eiland in de Senne
en boven op den heuvel een burcht, regeerde over Brabant
hertog Hendrik de Oorlogszuchtige. Dezen bijnaam voerde
hij wel niet ten onrechte, maar een verwijt mag men hem
van deze eigenaardigheid niet maken. Wat zou hij anders
te doen hebben gehad , dan , in volle rusting te paard ge z e t en , aan het hoofd van een stoet getrouwen, zijn land
tegen de inval l en van naburen verdedigen of deze naburen
zelf in hun eigen gebied bestoken ? Voor regeeren toch
bestond geen gelegenheid; eenige stadj es, benevens wat
grootgrondbezitters en een paar kloosters, die de overige

bevolking aangenaam en vooral nuttig bezig hielden, wat
viel daaraan te besturen ? In die rustige, patriarchale
dagen kwam een rijke vrouw, Gisela geheeten, met het plan
voor den dag op goederen , die haar in de buurt van Brussel
toebehoorden, een klooster voor vrome zust eren te stichten.
Alras riep de Brusselsche geestelijkheid moord en brand;
concurrentie, zouden wij nu zeggen. Zij wist echter Brabant's eersten prelaat , den abt van Villers, en Brabant's

oppersten z ieleherder , den bisschop van Kamerijk, en bovenal den oorlogszuchtigen hertog voor haar doel te winnen
en aan den ingang van het Zon iënbosch , aan een beekje,
de naar de veertjes der daar huizende eenden en zwanen
genoemde Pennebeke , (welk een rustige tijden beleefde
men !) , verrees weldra een abdij voor adellijke jonkvrouwen, welke den naam kreeg van "la Chambre de Notre-Dame"
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of "onze Vrouw ter Kamere."
Nu gingen de vrome zusters een gouden eeuw tegemoet,
pausen, kerk- en landvorsten begiftigden haar ruimschoots
met geestelijke en wereldlijke voorrechten, wonderschoone
gebouwen verrezen en, wat meer was, wonderbare gebeurtenissen deden het klooster weldra een faam verwerven tot

aan de uiteinden der Christenheid. Bon if ac ius , de bisschop
van Lausanne, zelf Brusselaar, eens goudsmids zoon, door
een oproerige geestelijkheid naar het leven bedreigd en
daarna verstooten, vond er een toevlucht en eindigde er

zijn dagen in reuk van heiligheid en roep van goede werken. De vrome kapelaan Godef r idus , hoewel veertien jaren
lang doodziek anderen door voorbeeld in het geloof voorgaande, werd onder het gezang van een hemelsch engelenkoor
ontslagen van de banden , die hem aan deze aarde verbonden.
Is het wonder dat de abdij drie eeuwen lang een der
eerste van de Nederlandsche was; dat de dochters uit de
edelste huizen, ook uit het noorden, als de Egmond's en
de Wassenaer' s , oom strijd de rangen der vrome vrouwen
aanvulden; ja zelfs een aartsbisschop van Kamerijk er
zich liet inwijden ? Toen echter was het einde nabij : de
legerbenden van den verdediger van het katholieke geloof,
Philips I I , te Hal in garnizoen, verbrandden in 1581 de
abdi j gebouwen, om te verhinderen dat de Brusselaars ze
als versterking zouden gebruiken. De inwonenden doolden
rond tot 1599, toen de herstelde godsdienst in het zuiden
hun weer de voor hun vrome werken noodige rust verzekerde.
Maar ook hier kwam een einde aan door de alles ge l i j kraakende revolutie, deze nieuwigheid die niets ouds duidde.
Bij decreet van den 30en Vendémiaire jaar V werd de abdij
opgeheven, zoo luidt het eenvoudig; een zes eeuwen oude
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stichting werd op 21 Oct. 1796 uit de rij der levende
organisaties geschrapt, zou men beter zeggen. De gebouwen werden ingericht tot bedelaarskolonie, later tot militaire academie.
Waarom ik U dit alles vertel, lezer ? Omdat wat ons

van deze abdij overblijft van waarde is. Een eind-15 eeuwsche Gothieke kerk, fraaie 17-eeuwsche kloostergebouwen,
om een binnenhof gelegen en afgesloten door een monumenaal poortgebouw, en daarbij een hoogst aantrekkelijke
1 igging (gij hebt het van den zomer, naar de tentoonstelling gaande , links van de nieuwe Avenue de Mot , misschien
wel in het groen in de diepte zien 1 iggen ?) maken het
geheel tot iets dat men niet gaarne missen zou. En nu
heeft in de Maandag j.l. gehouden vergadering van de Brusselsche Société d'Archéologie de president medegedeeld,
dat de Rijkscommissie der Monumenten besloten heeft de
geheele abdij , welke sedert verleden jaar door de militairen verlaten is, tot ''monument" te verklaren ; de kerk
wordt parochiekerk van de nieuwe, zeer rijke wijk van
Beneden-Elsene, de gebouwen museum wellicht. Ben zeer
belangrijk bouwwerk is dus behouden; zoo iets laat in
onzen tijd geen Nederlander onverschillig, en daarom vertelde ik U dit alles.

N.R.C., 12 Febtucmi 1911.
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BETOOG INGEN
I
Brussel, 12 Februari.
De lont is aan het vuur. Overal, door gansch Vlaanderen,
tot in Wallonië toe - te Luik, te Charleroi -, en ook
in het anders vrij-onverschillige, sceptische, spotgrage
Brussel , is de beweging voor de vervl aams ch ing der Gent sche Hoogeschool aan den gang. Lang bleef het de verholen
arbeid alleen onder de overtuigden : een voorbereidingswerk, een kiezen der wapenen, een wetten en slijpen der
argumenten, een harden tot den strijd. Lach niet , bid ik

u, am deze krijgshaftige beeldspraak : de tijd is uit
van lachen; de tijd is zelfs uit van de objectieve ironie.
Er kan geen keus meer overblijven : men is vóor of tegen.
Een eigen inzicht, eigen bezwaren tegen of voor een ondergeschikt punt van het strijdprogram moeten thans onderdoen
voor dit eenige : het bereiken van het doel , het verwezenlijken van het princiep. De eenheid der drijfveer moet
eenheid in de werking meebrengen. Het is alleen door persoonlijke ingenomenheden met bijzaken op te geven, dat
de verkregen Vlaamsche wetten tot stand kwamen. Ik weet
nu wel dat de meeste dier wetten in een of ander • artikel
defect , meestal te toegevend , sans onlogisch zijn. Maar...
ze zijn er , en zouden er nooit zijn gekomen zonder een
gezamenlijk optreden der Vlamingen, een belangeloos, onpersoonlijk, massaal, onweerstaanbaar optreden.
Want dit is de geschiedenis van elke Vlaamsche wet,
van elken mijlpaal op den weg der Vlaamsche ontvoogding :
het zijn de denkbeelden, het gedachtewerk van sommigen,
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onderling geconfronteerd; het is de kritische, de streng
gewikt-en-gewogene periode waarin eene Vlaamsche noodwendigheid lichaam en vorm moet krijgen, - die dan, op het
goede oogenblik, omtooid met de schittering harer noodzakelijkheid, harer onontkomelijkheid, den volke voorgehouden wordt als eene machtleuze, als een onmiddellijk
ideaal. Eerst het begrip der behoefte in sommige geesten;

de voorstelling daarna dier behoefte aan het volk, voorgedragen op zulke wijze dat het volk hongert naar hare voldoening. En laat d6n het Vlaamsche volk maar gaan : het
is onoverwinnelijk. Meen niet dat ik overdrijf : men moet
het verwezenlijken van enkele Vlaamsche wetten hebben
meegemaakt am te weten wat de geestdriftige wil der Vlaamsche massa vermag. Want dat brutale volk is vol idealisme,
- en stelt aan dat idealisme al zijne brutaliteit ten
dienste... Nog onlangs zei mij een Hollander, die een
tijdje in Brussel woont : "Ik voel niet veel voor uw flamingantische beweging." Dat hij zei "flamingantische"
wees er voor mij reeds op, dat hij vooral op de uiterlijkheid, het schreeuwerige, het weinig-stemmige der beweging
doelde. En dat hij daar minder van houdt , dat kan ik goed
begrijpen. Ik ken heel wat goede Vlamingen die er niet
meer van houden dan hij. Wist hij echter waar al dat la-

waaierige flamingantisme ons toe heeft gebracht , wist
hij wat die drukdoende massa heeft bewerkstelligd, dan
zou hij er op zijn minst ontzag voor hebben ; en dat ontzag werd eerbied wanneer hij wist uit welken arbeid, uit
welke inspanning, uit welk rechtsgevoel en uit welke liefde voor den landaard, voor den Vlaamsch-Nederlandschen
landaard, de geestdrift dier Vlaamsche massa geboetseerd
werd. Ons volk is , wat men ook denke , tam en mak : er
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is heel wat kracht inspanning noodig om het te electriseeren. Het is zwaar en hardleersch : men moet lang kloppen
op den spijker wil men hem diep genoeg in de hersenpan
krijgen. Maar is de genster eenmaal ontbrand , dan is de
vlam niet meer te blusschen; is de Vlaming eenmaal doordrongen van een gedachte, dan laat ze hem niet meer los.
En daar hij een man van de daad is,vecht hij er voor
tot den dood toe.
En zóover staat het nu met het denkbeeld der vervlaamsching van de Gentsche Universiteit : haar, jarenlang-

durend, incubatiestadium verkeert in dat der bewerkst el l i g ing . Het teeken is gegeven ; en overal , tot in de minste
dorpen, staat Vlaanderen op om in de meet ingz aa.l het goede
recht te hooren bepleiten, het ordewoord te vernemen,
en van de Vlaamsche volksvertegenwoordiging te eischen,
dat ze... werkelijk het volk zou vertegenwoordigen. En
dat volk weet dat het daaraan goed doet : betoog op betoog
wordt er van geleverd, in kranten -- zelfs Fransche ! -

en ook door hen , die het weten kunnen : zag men niet,
Zondag laatst - en gij hebt het medegedeeld, - dat 1500
Vlaamsche studenten te Gent kwamen bewijzen, dat de ver-

vlaamsching der Hoogeschool niet noodzakelijk de ontvolking ervan tot gevolg zou hebben, z ooal s het voornaamste
argument van sommige Gentsche professors luidt ?
En heden was het te Brussel, dat de bevolking opgeroepen werd om te vernemen waar het om ging, en zijne instem-

ming te betuigen v6or de wetgeving. Ruim vierduizend aanwez igen, waaronder vele arbeiders en kleine burgers , waren
opgekomen. Ook dames. Op het verhoog, onder een hondertal
bonte vlaggen, had het Hoogeschool-comité plaats genomen :
allen bekende mannen in de kunst en in de wetenschap.
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Dr. Borginon zat v6or , "als ouderdomsdeken", zei hij,
"vermits Karel Buis, de oud-burgemeester, die sedert meer

dan dertig j aar voorstander is eener Vlaamsche Hoogeschool,
op reis is." Daarna schetst hij de rol van het onderwijs,
waaraan als eerste voorwaarde moet worden gesteld , dat
het verstaanbaar zij. Dit schijnt een postulaat te zijn,
een stelling, die niet dient bewezen. En nochtans, wat
gebeurt er in Vlaanderen ? Op de lagere school reeds wordt
een gedeelte der lessen gegeven in een vreemde, onverst aanbare taal. Die t aal krijgt en bezit de bovenhand
in het M.O. En op de universiteit is alles Fransch. Buiten het Vlaamsche beginsel am zou dit nu misschien minder
zijn : al de studenten verstaan tuners die vreemde taal.
Maar de Hoogeschool is er niet alleen in het belang der
studenten : zij is er ook in het belang van het volk.
Zij vormt immers niet alleen boek- of laboratorium-geleerden : zij brengt dokters , advokat en , notarissen , leeraars,
ingenieurs voort, die er zijn am het volk, en die, zoo
zij de volkstaal onvoldoende kennen, of door een vreemde
cultuur zich van het volk verwijderen, dat volk schade
berokkenen, onvoldoende hun plicht tegenover het volk
doen. "Maar ik zwijg nu maar liever," zegt de sympathieke
en zeer geziene voorzitter, "anderen zullen u beter dan
ik de noodzakelijkheid der Vlaamsche Hoogeschool uit doen
schijnen."

En gezel Kbmiel Huysmans, het jongste Kamerlid, krijgt
het woord. Mager en pezig treedt hij vooruit, laat zijn
scherpen en spottenden blik over de menigte gaan. En plots
klinkt het , diep, maar bijtend, uit dat bleek, onzeglijkjong dweepersgezicht : "Mijne makkers en ik zullen maar
doen als wij gewoon zijn : ik zal polemizeeren; Augusteyns
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zal de Antwerpsche gezonde rede laten spreken; en Fr an s
van Cauwelaert zorgt voor het vuurwerk... Dr. Borginon
betreurde de afwezigheid van burgemeester Bul s . Ik niet :
zoo krijgen we twee meetings. Bul s moet zijn beurt hebben
als voorzitter, hij die de Vlaamsche Hoogeschool sedert
de jaren 80 voorstaat. Dat zal de Fransche dagbladpers,
die ons op zulke lage, minderwaardige wijze bekampt , den
duivel aandoen . Wij hebben trouwens nog een dergelijke
autoriteit om de Brusselsche journalisten te bewijzen
dat we geen windbuilen zijn : in 1881 verdedigde wijlen
prof. Vanderkindere hetzelfde beginsel, en dat nog wel

als rector der Hoogeschool van Brussel. Deed hij dan ook
meê aan "exagérat ion flamingante ?" Want zoo hèet het,
nietwaar; zoo heet het telkens als we voor ons recht vooruit komen .Zoo was het in '73, zoo was het in '78, en in
'83, en in '89, en voor twee jaar nog met de wet FranckSegers. Lees er maar de bladen op na ! Dat er trouwens
nooit "exagération" was, wordt daardoor bewezen, dat er
in de Kamer, en zelfs in den voorzichtigen Senaat, steeds
een meerderheid gevonden werd om al die dolle, overdreven
wetten te stemmen. Of liever : er was w61 een overdrijving : die van het Vl aaansch geduld, een geduld, dat de
Walen nooit zouden hebben bezeten. Zie maar wat ze thans
weêr schrijven : het is scheldwoord op scheldwoord. En
- wanneer vernam men ooit een scheldwoord uit een Vlaamschen mond ? Voor enkele jaren werd te Charleroi eene,
natuurlijk Fransche, "Univers it é du Travail" gesticht,
ingen juichten toe . En nu wij , voor ons,
en... de Vlamingen
Vlamingen, een Vlaamsche Hoogeschool vragen, gij weet
hoe de Walen ons ontvangen ! ... Wij , trouwens , zijn er
steeds op uit, ons goed recht te willen bewijzen; wij
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willen niets bekomen dat ons niet door ieder als recht
wordt toegekend. Onze tegenstrevers echter gaan aprioristisch te werk. Zij willen van geen redeneering weten.
Zij zeggen : uw strijd is dom, want in uw tweetaligen
reisgids hebt ge gesteld : Mons-Bergen, Liège-Luik, NamurNamen . En als wij antwoorden : maar er staat ook Gent Gand, Antwerpen-Anvers, Leuven-Louvain; dan antwoordden
zij : alles goed en wel , maar... toch is uw strijd dom....
Hetzelfde weêr met de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool . Onlangs kwam iemand van goeden wil me vragen,
ingen daarmee eigenlijk bedoelden. Ik betoogde
wat de Vlamingen
het hein in volgende fabel : Piet en Jan wonen samen op
een eiland. Piet zegt tot Jan : ik wil mij een huis bouwen, help mij . En Jan helpt , en voltooit met Piet het
huis, en Piet is zeer tevreden. Maar dan zegt Jan tot
Piet : Ik wil ook een huis bouwen, helpt mij . En Piet
helpt , maar als ze aan bovenste verdieping en dak kamen,
weigert Piet alle verdere hulp. En nu begint het te regenen en Jan zegt : Piet , bij mij regent het in ; help me
toch meê mijn dak toeleggen. Maar Piet weigert hardnekkig en zegt : gij hebt geen dak noodig, vermits ik u niet
belet bij mij te komen schuilen als er water valt....
Aldus de Waal-Piet, die bij den Vlaming-Jan de meeste
bereidwilligheid gevonden heeft om zijn Fransch schoolgebouw op te trekken. Wanneer echter de Vlaming-Jan om denzelfden dienst vroeg, dan wilde de Waalsche Piet wel een
beetje aan de benedenverdiepingen helpen, maar het dak
van het Vlaamsche gebouw kwam er niet , en - toen was de
Vlaming wel gedwongen, schuil te gaan bij zijn Waal schen
broeder.... En zie, dat zou alles goed en wel zijn, stond
in de Grondwet het princiep der gelijkheid niet . Ja, er
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heerscht gelijkheid in België , - maar de Walen hebben
twee off iciëele universiteiten, en de Vlamingen, die haast
dubbel in getal zijn, hebben er geen enkele..... Neen,
we zouden niet morren , geen Vl aams ch te G ent e i s chen ,
was de Hoogeschool nog steeds het privilegie eener aristocratie. Maar dat is ze minder en minder; meer en meer
lokt ze het volk aan; meer en meer gaat ze tot het volk.
Wat ze overigens voor drie verfranschte aristocratie van
vroeger geweest is : wij hebben er de treurige gevolgen
van gezien. Wat is ze meer geweest dan een intellectueele
miskraam, waar de onzalige Gentsche professors, die thans

tegen de vervlaamsching der Hoogeschool zijn, de bedenkenswaardige nageboorte van zijn ? (Men neme mij de drastische

beeldspraak niet kwalijk, ik stenografeer Huysmans' woorden).... En men zegge ons niet : wil het volk naar de
Hoogeschool, dan moet het maar eerst eene wereldtaal tot
de zijne maken. Maar dan zou het volk er veel meer belang
bij hebben, naar het Duitsch te grijpen, in plaats van
naar het Fransch. Het zou trouwens, historisch, wel de
eerste maal zijn, dat een Germaansch volk geleidelijk
en langs natuurlijken weg een Romaansch idioom tot het
zijne zou maken. Maar wij willen ook van het Duitsch onze
moedertaal niet maken; wij zijn geen pangermanisten ; wij
zijn Vlaamsche Nederlanders, en willen van geen andere
kultuur dan van eene Vlaamsch-Nederlandsche .... Men zegt
ons : daarmee vernietigt gij de eenheid der natie. Ik
antwoord : gij teert nog op het Romeinsch recht, dat de
eenheid van het huishouden bevestigt op de autoriteit
van den man en de onderworpenheid van de vrouw. Thans
zijn we tot andere begrippen gekomen : eenheid gegrond
op gelijke rechten. Elk zijn zeg, vrouw als man, want
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de vrouw is geklommen in bewustzijn. En ook wij , Vlamingen, kl imnen in bewustzijn. Het moet uit zijn met het
negeeren onzer rechten. En ik daag wie ook uit , nog éen
woord te durven zeggen ten voordeele van zulke uitroeiingspol it iek ..... Er zijn nog argumenten tegen ons : het
Nederlandsch heeft geen wetenschappelijke literatuur (al dus spreken natuurlijk zij die geen woord Nederlandsch
kennen !) ; en : het beschaafd Nederlandsch wordt in België bijna niet gesproken. Maar Rogier vertelt in zijne
"Mémoires" dat in de jaren ' 40 te Luik niets dan Waalsch,
en geen Fransch werd gesproken. Thans heeft de letterkundige taal er het patois volkomen overweldigd; het Waalsch
sterft onontkomelijk uit. Natuurlijk : Luik heeft zijne
Fransche Hoogeschool... Men verwijt ons verder, de Fransche kultuur in Vlaanderen uit te willen roeien. Mooie
kultuur, die van Kaekebroeck en van Beulemans ! Weet ge
waar ze 't in de kleine Vlaamsche steden toe gebracht
heeft ? Ze concentreert zich, 's avonds, aan twee herbergtafels. Aan de eene zitten werklieden, vertellen in 't
Vlaamsch de praatjes van het stadje, en spelen... miserie.
Aan de andere tafel zijn het de heeren , spelen... iets

anders, en vertellen hetzelfde praatje in iets dat op
Fransch lijkt. En dat is het resultaat der Fransche beschaving . En die zouden wij moeten eerbiedigen ? .... Men zegge
verder niet , dat we de vervlaamsching der Gent sche Hoogeschool wenschen alleen uit "plaat sekens j ageri j". Was dit
zoo, dan zouden wij eene Hoogeschool te Antwerpen vragen :
dan waren al de plaat sen voor ons . Maar het is Gent dat
dient vervlaamscht, eerst omdat er hoogescholen genoeg
zijn, ten tweede omdat er geen geld is voor een nieuwe
Hooge s choo l , en eindelijk : omdat wij recht hebben op
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ééne der twee Staat shooge scholen . En ik zal nu maar eindigen, en wél met de fabel van Jan en van Piet . Piet wilde
niet meê helpen aan het dak van Jan's huis, en steeds
blijft het er binnen regenen... welnu, wil de Waalsche
Piet geen handje toesteken, dan bekroont de Vlaavnsche
Jan zijn huis ; alleen niet met een dak , maar met een toren !"
Aldus de geestige, grondige, lang-toegejuichte rede
van Kamiel Huysmans. Om hare Vlaamsche pittigheid, en
tevens om hare gedrongene argumentatie ben ik er wat lang
bij stil blijven staan. Ging ik op dien toon voort, dan
werd deze brief al te lang. En daar ik vrees, op deze
tonen voort te blijven gaan, dan verschuif ik liever het
vervolg tot morgen.
N. R. C. , 13 Fehnuaha 1911.
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BETOOG INGEN
II
Brussel, 13 Februari.
Na Kamiel Huysmans, was Leo Augusteyns , liberaal volksver

-

tegenwoordiger van
van Antwerpen, aan het woord. Als statuur,
de echte , breed-struische Antwerpenaar. In den kop echter
iets, dat minder Antwerpsch, dat niet het Antwerpschjoviale is : iets stugs en koppigs; de hardnekkigheid
van een vierkantigen, massieven kin, die te scherper den
sterk-geteekenden, licht trillenden neus teekent, naar
boven schuin uitloopt in de effen wangen, waarboven de
achterdochtige en doorpriemende oogen flikkeren achter
de brilglazen; en waarbij het smalle, weinig-edele, maar
norsche en onwillige voorhoofd een geheel volledigt, dat
van eene zeldzame, hoewel misschien beperkte, energie
getuigt. Het debiet echter , de galmende uitspraak, het
weidsche gebaar , het golven der periode , en tot de argumentatie toe zijn wel echt-AntwerpsCh. - "Ik vervang hier
Louis Franck", zei Augusteyns ongeveer, "het haantjevooruit der drie Canteclaers, die gezworen hebben, Vlaanderen te zullen wekken. Des roep ik uwe welwillendheid
in en verzoek u te gelooven, dat ik alleen in mijne toewijding aan de Vlaamsche Hoogeschool den durf en den moed
heb gevonden, in de plaats van een zoo gezaghebbend spreker op te treden. Louis Franck, hij , is voor 't oogenblik
in Hamburg, waar hij , op verzoek van de Vereeniging voor
Internationaal Zeerecht , eene lezing is gaan houden een bewijs, tusschen haakjes, dat Viaamsch-gezindheid
per se geene degelijkheid uit sluit , zooals onze tegenstre219

vers wel eens zeggen, eene internationaal-erkende degelijkheid, waar onze bekampe r s maar zelden blijk van geven.
"Er is nog iets, dat me den moed heeft gegeven, hier
Franck te vervangen : het is de overtuiging van onzen
zegepraal. Wij zullen overwinnen, vanwege ons recht, onzen
wil en onze doordrijvendheid. Want niet alleen onze intellectueelen : ook het eigenlijke volk is gaan willen, is
in gaan zien wat het aan eene Vlaamsche Hoogeschool winnen
zou . Het Vl aamsthe land is het land ,der laagste bonen,
der langste werkdagen, der minste ontwikkeling. Het heeft
behoefte aan stoffelijke ontvoogding, wil het een waardigen rang onder de volkeren innemen, en daar is eerst
en vooral technische opleiding voor noodig, technische
opleiding in eigen taal , die van onze werklui de gelijken
moet maken der Walen en Duit schers , die ten onzent de
beste plaatsen van meestergast en werkbaas weg komen kapen. Neen, Vlaanderen kan zich niet ontwikkelen, zoolang
het ongelukkig onderwijsstelsel, dat wij ondergaan, blijft

duren. En laten wij toe, dat het werkelijk duren zou,
dat van laag tot hoog de helft der vakken, en meer nog,
in 't Fransch onderwezen worden, tot op de Hoogeschool,
waar geen enkel woord Vlaamsch meer kl inkt ; - laten wij
zulks toe, dan hebben wij geen recht meer op eigen kultuur, en dan blijft Vlaanderen wat het is. En nochtans
kan Viaamsche kultuur alleen de redding bieden. 't Bewijs
ervan ligt in den treurigen toestand van heden : niet
alleen onze werklui en onze landbouwers, ook onze burgerij,
en niet het minst onze plompe, onontwikkelde burgerij,
staat bij die van de andere volkeren achter. Vergelijk
maar met Nederland, waar ontwikkeling in de eigen taal
de kennis van Hoogduitsch, Engelsch en Fransch niet uit220

sluit , - iets wat bij ons door onvoldoende kennis der
moedertaal en onvoldoende kennis der opgelegde taal eerder
tegengewerkt dan bevorderd wordt . Die educatieve waarde

van het Nederlandsch is niet de eenige reden, dat wij
het eischen zouden als onderwijsmiddel : het is de moedertaal van vier millioen Vlaamsche Belgen tegen drie millioen Waalsche Belgen. En dan : is het de taal niet , die
ons in gemeenschap brengt met, die ons voor de traditie
heeft behouden van heel een voorgeslacht , roemrijk op
elk gebied, en dat we zouden moeten verloochenen om genoegen te doen aan enkele Franschdolle parvenu's ? Want
zij alleen , niet de Walen , zijn onze vijanden. Laten de
Walen onze zaak onderzoeken : zij zullen ons gelijk geven.
In de Kamer zijn een aantal Walen steeds met ons geweest.
En meer dan één ontwikkelde Waal is van het goede recht
der Vlamingen overtuigd. Die overtuiging zou algemeen

worden, als hun bewezen werd dat slechts eene afgetrokken
aristocratie, die wel is waar den "bon ton" aangeeft,
werkelijk Franschgezind is, en dat aldus gezonde democrat ie het verdedigen der Vl aamsche zaak meebrengt . Dat
_

de Walen trouwens bij de vervlaamsching der Gentsche Universiteit niets te verliezen hebben, staat vast. Immers,
de Waalsche studenten komen naar Gent , omdat Luik geen
technische faculteit bezit. Wordt nu de technische faculteit te Gent vervl aamscht , hetgeen de Walen verwijdert,
dan spreekt het van zelf dat de regeering eene technische
faculteit in het Fransch te Luik moet stichten. Zoodat
de vervlaamsching te Gent meer studenten aan Luik bezorgt,
- een verlies voor Gent , dat ruimschoots vergoed wordt
door de studenten der ontworpen mijn- en landbouwscholen .... Ziedaar wat ik dacht in te brengen ten voordeele
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van de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool. ons, liberalen, heeft men verweten, in deze met katholieken en
socialisten samen te gaan. Alsof wij het niet deden
bij de herziening der grondwet , bij de legerhervorming,
telkens , in een woord , waar het een algemeen be l ang gold !
En omdat het ook hier een vraag van leven en dood is,
doe ik een oproep tot alle volksvertegenwoordigers, die
met ons wi l l en : de grootheid van Vlaanderen, de grootheid
van België !"
Ik heb hier heel kalmpjes de argumentatie van den heer
Augusteyns weergegeven. Stel u echter niet voor dat hij
heel netjes bewijs aan bewijs zou hebben geregen als een
keurig rijtje parels. Meer en beter dan wie bezit Augusteyns, in mimiek, stemgolving en effectbejag, de traditie
der Vlaamsche meetingwelsprekendheid, en er is al een
zekere journalistenhandigheid toe noodig - wees gerust :
ik bezit ze, - om er de leidende gedachten uit op te pikken en logisch te verbinden. Dat die gedachten heel solied
en nu en dan zelfs nieuw zijn, maakt het applaus , dat
de redenaar inoogstte, dubbel verdiend.
En toen kwam Frans van Cauwe l aert naar voren, onder
de donderende ovatie; zijn aangezicht als een witte vlam
tusschen den donkeren baard en het blinkend-zwarte hoofdhaar. Zenuwachtig en schichtig als een jong vo lb l oedpaard
staat hij te wachten, tot het applaus heeft opgehouden.
En dan begint hij , met eene nog schrille, onzekere stem, die
eerst later hare volle innerlijke warmte uit zal laten
stralen : "Vlaamsche vrouwen en mannen, mijn strijdgenoot
Huysmans brengt mij in de klem : ik zou het vuurwerk afsteken, zei hij , maar hij -zelf en Augusteyns hebben al
mijn kardoezen gestolen... Het verdubbelt mijne ontroe222

ring , die reeds groot was : nooit had ik gehoopt , te zien
wat ik thans mag aanschouwen, te Brussel , de heerlijke
Vlaamsche stad,—waarvan helaas de Vlaamsche luister verduisterd werd door de Franschgez indhe id . Dat die luister
echter niet voor eeuwig verging : deze groot sche vergadering legt er het bewijs van af; en ik ben ontroerd, en
ik juich, omdat ik aldus mag vaststellen dat de ziel der
hoofdst ad weer ontwaakt. De algemeene ontwaking in Vlaanderen zal dan eindelijk weer hier haar kern, haar brandpunt vinden . Hier , aan de deuren van het Parlement , zullen
de samengestroomde krachten van Vlaanderen weer op eigen
bodem, onder den steun der Brusselsche bevolking, zich
sterker en eensgezinder gevoelen. Brussel is ontwaakt,
en dat is de belofte van de overwinning . Het Vlaamsche
volk draagt van nu af aan een nieuwen tijd van klassieke
grootheid in zijn schoot. De Vlaamsche Hooge school , die
er zeker komt, - thans kunnen wij er niet meer aan twijfelen, - is het teeken der kultureele herwording van Vlaanderen. - Vlaamsche Beweging immers is : Vlaamsche krachtsontwikkeling. Wij moeten, • in ons eigen belang en ook in
het belang van heel het menschdom, alles bereiken wat
we bereiken kunnen, alles worden waartoe we geroepen zijn.
En dit kunnen we alleen bij middel van het natuurlijke
wapen : de eigen taal. Dit wordt bewezen door de volkeren,
die in hunne taal onderdrukt worden : de Vlamingen uit
Fransch-Vlaanderen , de Polen , die op hebben gehouden,
eigen kracht te ontwikkelen, noodra ze in hunne taal werden vervolgd . Wel verliest een volk zijne t aal niet , maar
het kan in zijne taal worden verzwakt . Doch, evenals een

volk, dat in zijne taal onderdrukt wordt , er zijne krachten bij verliest, zoo is het een zeker teeken dat het
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tot bewustzijn terugkeert , als het weer grijpt naar eigen
taal . Wij , die geboren werden en gebogen gaan onder alle

vernedering, zouden erbij zijn ten onder gegaan. Maar
wij kregen meer bewustzijn; wij leden onder dien toestand,
omdat daar een prikkel toe bestond : wij zagen hoe de
Walen , Belgen als wij , naar boven kwamen , omdat men aan
hun taal recht liet wedervaren. En, terwijl de Walen naar

boven kwamen, moest ons volk naar Frankrijk gaan werken,
naar Amerika uitwijken, wilde het niet op eigen bodem
buigen moeten onder vreemde werkbazen. Wilt ge gelooven,
dat in eene kleine stad als Aalst eene societeit van Duitsche meestergasten bestaat ? - Terwijl ons eigen arbeiders
geen werk vinden in eigen land. Waarom ? Omdat zij bij
gebrek aan ontwikkeld initiatief nagenoeg op dezelfde
hoogte staan als machines , - niet omdat ze geen goeden
wil zouden bezitten, maar omdat er geen Vlaamsche leerkrachten zijn... Hulde aan wie zichzelf te ontwikkelen
wisten; het blijft echter niet te minder een schande voor
het land, dat het bij hun autodidact isme moest blijven.
Verplichte wederkeerigheid van dienstbetoon is in onze
maatschappij eene sociale noodzakelijkheid : de intellectueel-ontwikkelden moeten de geestelijk minder-bedeelden

helpen, daar ook zij van hun arbeid genieten. Maar : heeft
men de intellectueelen in staat gesteld, zich van dien
plicht te kwijten ? Immers, in welke taal zullen ze tot
het volk gaan ? Welk is hunne, welk is onze taal ? Die
der burgerij is als een vastenavond-pak : rood eenerz i j ds ,
groen andererz i j ds , - noch groen noch rood dus. Zoo
spreekt zij èn Fransch, èn Vlaamsch, - maar feitelijk
noch het eene noch het andere. Zij kan de taal niet lezen
die ze spreekt : het Vlaamsch ; zij kan de taal niet spre-
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ken die ze leest : het Fransch. Tot het taaltje van onze
meeste volksvertegenwoordigers toe zou een Franschen slagersjongen beschaamd maken . En door dien dubbe l z inn i gen,

halfslachtigen toestand is onze burgerij dan ook minderwaardig en gesloten voor alle hoogex genot ; de vorm van ons
onderwijs, ons tweetalig onderwijs , heeft hare zintuigen
verstompt, hare zenuwen versteend. Zelfs meer ontwikkeld,
kennen hare zonen de vrije, nat uur l i j ke opbloei ing hunner
krachten niet , want zij hebben het natuurlijk middel verloren, waarin ze zich volledig zouden kunnen uiten. -

En nochtans, hoe oud, hoe roemrijk is de traditie der
Vlaamsche wetenschap niet ! Niettegenstaande het Latijn,
algemeene wetenschapstaal , niettegenstaande het zeer beperkte publiek, niettegenstaande de geringe verspreiding
die aan het boek kon worden gegeven, verzaakten noch Dodoens, noch Ortelius, noch Kiliaen aan hun moedertaal,
hunne nat uur l i j ke uitingswijze. He l aas , in de 16e eeuw
reeds moest die traditie bijna nog uitsluitend in NoordNederland weerklank vinden waar ze door vier Nobelprijzen
bekroond werd,... terwijl wij vooralsnog geen anderen
prijs dan dien der onmacht verdienen... En het is aan

ons, die de glansrijke Nederlandsche wetenschapstraditie
weer aan willen knoopen, dat men verwijt, met de universeele kultuurbeweging af te willen breken !... Neen, het
is niet omdat men hecht aan eigen taal , hoe gering ze
ook in verspreiding weze, dat men zich van de algemeene
beschaving afscheidt . Het zijn immers de kleine volkeren
die behoefte hebben, het verst over hunne grenzen te zien,
zich het best te wapenen; en daarom staan ze ook dikwijls
aan het hoofd der wereldkultuur, - als ze, in hunne ontwikkeling-van-buiten-uit, zich-zelf maar wisten te blij-
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ven. Wij zullen dus om een Vlaamsche Hoogeschool niet
ten achteren gaan. In de wetenschappelijke kringen van
het buitenland leest men trouwens evengoed Nederlandsch
als andere talen; de Nederlandsche werken worden even
graag gerecenseerd als andere ... als ze maar degelijk
zijn. En dan, de overtuigende kracht die van de moedertaal
uitgaat bij het gesproken onderwijs is niet zoo gering
te schatten. Uit samenvoelen met het volk spruit voor
den professor nieuwe kracht, nieuwe ijver voort. Van dood
wordt er de wetenschap levend door; de solidariteit van
den geleerde met het volk, steunend op de gemeenschappelijke taal, doodt in den eerste elken verderfelijken ikzucht; en het is die gemeenschappelijke taal alleen die
hem eenigen invloed op het volk uit laat oefenen. Ziedaar
dan ook waarom wij, die hoof dz ake l i j k de ontwikkeling
van het Vlaamsche volk willen, met zulken aandrang de
Vlaamsche Hoogeschool eischen die deze ontwikkeling vanwege de daar gevormde krachten mogelijk moet • maken...
Men werpt ons het argument der plaat sekens j ageri j naar
het hoofd . Huysmans verwerpt het , wil van geen plaat sekens
weten. Ik wél. Want ik wil : het leven van ons volk, verbetering van de levensvoorwaarden van ons volk. Voor 't
oogenblik bekleeden de Walen, die groote minderheid in
den lande zijn, twee derden der openbare plaatsen en ambten, dank zij meer-rationeele ontwikkeling. Die eischen
wij nu ook voor onze jeugd, die het recht heeft, baas
te zijn in eigen land . Wij vragen gewapend te worden :
wij hebben recht op eigen wapenen ... Vlamingen zijn eerlijke menschen, en hebben eerbied voor elke overtuiging;
- maar de tijd is gekomen dat wij hetzelfde eischen voor
de onze . Overtuigingen dooden willen wij niet , alleen
226

de onze levend houden. En daarom zullen wij den strijd
doorvoeren. De tijden zijn rijp, dat wij ons niet meer
tevreden mogen stellen met de erkenning van ons goed recht;
wij hebben honger gekregen; wij hebben honger naar grootheid. En die grootheid is in ons, - als wij ons de moeite
willen geven, ze er uit op te delven. Vlaamsch volk :
wakker !"
Helaas, ook dit is een heel droog, schematisch-dor
verslag. Maar hoe de electrische, de fluidische kracht
van een Frans van C auwe l aert zwart op wit te benaderen ? Hoe zelfs maar er de verhevenheid, de bezielde
gedachte, het idealisme van weer te geven, dat op zulke grondige wezenlijkheid berust ? .... De zaal was dan
ook z6o medegesleept, dat, toen de voorzitter eene stemming had uitgelokt over eene motie ter vervlaamsching
der Gentsche Hoogeschool, slechts éene der aanwezige Walen, - en er waren er nochtans wel meer - de hand tot
teeken van protest op dierf heffen. "Aangenomen door
vierduizend stemmen tegen éene", besloot de voorzitter,
waarbij de geestdriftige vergadering, onder schetterende
muziek, de zaal verliet.
Buiten werd, onder de honderd flapperende vlaggen,
een stoet van ruim drieduizend man gevormd , die zingend
de verblufte , maar niet onsympathieke straten van het
Zondag-Brussel doortrok. En daaronder waren de talrijke
studenten van Leuven niet de minst-geestdriftigen....
Voorwaar, wij zullen het nog beleven, dat , na Gent , Leuven vervlaamscht wordt...
En aldus liep een vergadering af, die van het hoogste belang was. Opmerkelijk is het, dat ze zeer duidelijk en onomwonden onder het teeken der Democratie
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stond. Kan de Vlaamsche Hoogeschool dan niet volgens andere beginselen verdedigd worden ? Gij laat mij misschien toe het in een volgenden brief te onderzoeken.
N. R.C. , 14 Febnuuha 1911.
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JULES LE JEUNE

t
Brussel , 19 Februari.

Een personaliteit die dreigde, haar-zelf te overleven;
een naam , die de eeuwige jeugd ingaat...
Want , waar de schoone, edele rol van Minister van
State Le Jeune, gisteravond al s 83-jarige grijsaard gestorven, sedert ruim tien j a.ar wel degelijk afgespeeld was,
waardoor zijne, steeds-bescheidene, al te geschakeerde
en fijne, ook al te onbevooroordeelde en be l angl ooz e ,
deelneming in de publieke zaken nog slechts louter representatief en haast niets meer dan symbolisch moest heeten; waar zijn verschijnen zelfs van moegeleefd, als gebalsemd man eerder weerzinwekkend was : - thans leeft
hij, bevrijd van het stoffelijke, verlost van de lichamelijke ziekte , en een onweerstaanbaar dilettant isme ont ket end , in dat schoone 1 icht der gedacht e l i j ke helden,
en -- hij , de scepticus, - in het teeken der goedhe idmalgré-tout .. .
De laatste maal dat ik hem zag, de laatste maal ook
dat hij aan eene officieele plechtigheid deelnam, was
op het banket , dat voorzitter Beernaert te Brussel den
leden der Hollandsch-Belgische commissie en enkele andere
genooden aanbood. Al de gasten waren door den eerb iedwekkenden en steeds levendigen s t aat sman verwelkomd , en men
wachtte op het teeken, dat ons ten d i sch moest nooden,
toen , gesteund op den arm van een lakel, eene , wel wat waggelende, maar door massieven bouw en een wonderen kop imponeerende gestalte binnen de opening der portières binnentrad, rechts en links boog, en toen, mysterieus-glim229

lachend , op den . heer Beernaert toetrad, die hem op stramme

beenen tegemoet ging. Het was minister Le Jeune die, zeer
onverwacht , en na een heelera tijd afwezigheid, de t oenaderingscommissie een blijk van zijne belangstelling kwam
brengen ... En die gestalte van toen vergeet ik nooit.
Voor enkele jaren - een vijftal - had ik een geschilderd
portret ervan gezien door graaf de Lalaing : een l eel i j kofficiëel ding, zonder distinctie en zonder picturale
waarde , maar dat den Le Jeune van toen zeer goed weergaf : de
grijsaardsknokigheid van een sterk gestel , de levendigheid
van nerveuze handen, de beweegbaarheid van een uiterstsprekend masker. De heer Le Jeune was toen ook wel doode1 i j k ziek geweest; maar dit portret was als een nieuwe
huurwaarde, gesloten met het leven; het model ervan scheen,

door de ziekte, voor een goeden tijd van den dood gezuiverd... Toen het nu bij dat Beernaert-banket binnentrad,
viel het verschil onmiddellijk op, als eene ongezellige
verrassing. Al de sympathie, die, aam het onverwachte,
blijheid had willen worden, keerde onwillekeurig in medelijden. Zeer zeker : de heer Le Jeune zag er bijzonder
goed uit ; maar echte gezondheid kon dat niet wezen . De
huid van het gespannen aangezicht, al te rozig en al te

blinkend, liet nauwelijks nog den glimlach van den wijden,
smal l en mond toe; de handen waren grof en gezwollen; heel
het lichaam stond bol van • ziek vet . En, waren 't niet,
onder de ruige borstels der wenkbrauwen en de glanz ing
van den totaal-naakten schedel , die blikken uit de gemoedelijk-ironische, staal-blauwe oogen geweest, men had
in dit art if ic iëel -levend figuur moeilijk den zoo sprankelenden advokaat , die zulk een uitmuntend caricatuur-teekenaar was, den ideal ist ischen philantroop die zoo hart s-
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tochtel fi j k van muziek hield, erkend en dankbaar begroet.
En vergeleek men hem bij zijn, even-bejaarden en zelfs
ouderen, gastheer van dien avond : eveneens groot advokaat , eveneens staatsminister, eveneens kunstminnaar en
philantroop, dan viel onwillekeurig op : het verschil
tusschen een ideoloog en een man-der-werkelijkheid, tusschen eene passieve en eene actieve natuur. Beernaert,
die, naar het heet , nog steeds de gedachte niet heeft
opgegeven, partijleider te worden; die, voor de z6ôveelste maal, aan zijne overtuigingen een nieuw uitzicht heeft
gegeven en ze een nieuwen weg schijnt uit te willen sturen; wiens werkzaamheid zich niet vergenoegen kan, eene
onmiddellijke rol te spelen in de politiek van haar land,
maar allerlei commissies voorzit en thans weêr in den Haag
haar autoriteit gelden doet ; die zich nooit stil kan houden, wiens geest altijd hongert naar nieuws en in dat
nieuws steeds weêr opveerend kracht vindt . Le Jeune daarentegen, de sedert jaren teruggetrokkene, die slechts nu
en dan nog verscheen : vóór een goed jaar om tegen de
terechtstelling van Ferrer te protesteeren; later om de
werkzaamheden der _Hollandsch-Belgische commissie bij te
treden : voor het laatst, meen ik, om, op het banket der
laatste Vlaamsche wetenschappelijke congressen, zijne
sympathie te betuigen voor eene Vlaamsche cultuur; Le Jeune,
die in politiek nooit eene vaste partij in hare afbakenende
beginselen had toebehoord; die als Beernaert van links
naar rechts was overgegaan, echter niet uit praktisch
belang of staatkundig inzicht maar eenvoudig vanwege de
schoonheid eener leidende gedachte of... de schoonheid
eener vlinderwiekige fantasie; die zijn ministerschap
beroemd had weten te maken meer door aangrijpend-mensche231

l i j ke wetten die op de voorwaardelijke veroordeeling
o. a. -, dan door de politieke combattiviteit van zijn optreden; die sedert jaren, eindelijk, zijn verheven, maar
weinig werkdadigen ijver wijdde aan den strijd tegen alcoholisme, tegen het verwaarloozen der jeugd, tegen het
vervolgen - of beter: v6or de opheffing van de vrijgela-

ten gevangene . Beernaert , die , van zijne idealen - het
pacifisme b.v. - vooral de praktische zijde ziet en tracht
te verwezenlijken; Le Jeune : bezielde harpenaar, die
al de snaren der menschel i j kheid wist te doen trillen,
- zonder zich heel veel te bekommeren, allicht om de deug-

delijke uitslagen van zijne muziek, of er althans uitdrukkelijk naar te streven.
En nochtans was deze artiest, die een nobel karakter
had , een eerlijk man was , en een wezenlijk groot man had
kunnen zijn, - nochtans was deze afgetrokkene, idealistische betooger een der spiritueelste , meest -bij -de-handsche , vlugste , onmiddellijk-geestigste scherpschutters
der Belgische balie. Honderd anecdoten loopen over zijne
spitsvondigheid, het rake van zijn woord, het verrassende
van zijne argumentatie. Ik zal u geene enkele van na vertellen : weet alleen dat Jules Le Jeune Edmond Picard als
advokaat heeft gevormd , hetgeen véel wil zeggen.
Maar welk verschil weêr tusschen beiden, de vechtersbaas die zich inbeeldt dat zijne, waarlijk zeer fantastische, onafhankelijkheid iedereen in den weg staat , Le
Jeune, wiens oppermachtige schranderheid steeds toegevend
was en wiens pijl wel heel dicht bij het doel trof, maar
liever even afweek dan te kwetsen. Picard,wiens gedachte
het woord voorbijstreeft en wiens woord de gedachte overdrijft; Le Jeune, die, in al zijne dilettanterige nuancee-
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ring voor niets ter wereld stiptheid en bondige volledigheid hadde opgegeven. P icard , die zich vermeit in den
drang naar revolutie; Le Jeune, die glimlachend rustte
in den, misschien schijnbaren, vrede eener, wel wat overrijpe, beschaving. P icar- d , de strever naar wie weet welke
onrust; Le Jeune, de egoistische epicuriër die, lentus
in umbrâ, van secure schoonheid naar uiterlijkheid en
innerlijkheid genoot...
Maar met dat al : een schoon mensch, vermits een gedesinteresseerden geest die, zonder omwegen, het goede
wilde. En een figuur die men niet vergeet : die van een
kardinaal in politiek : hetzelfde gladgeschoren gelaat,
dezelfde zalving in de stem, dezelfde sierlijke goedmoedigheid in het gezegde, maar om den mond eenzelfde gehe imz inn ig- booze glimlach, en in den vriendelijken blik
bij poozen dezelfde doordringende al z iendhe id .
N. R C . , 20 Febnuaha 1 4 11.
.
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BEGRAFENISSEN
Brussel, 23 Februari.
Neem me niet kwalijk, dat zoo akelig een titel u voor
de volgende lijnen eene verkwikking belooft , die niet
dan zeer betrekkelijk zal zijn. Maar de wereld bestaat
uit contrasten, en het is waarlijk niet mijne schuld.
Ik beken u trouwens, dat die contrasten mij lief zijn.
Het duisterste zwart maakt te blijder-hel wat , op zichzelf
beschouwd, van slechts relatieve blankheid was. En - om
op mijn onderwerp terecht te komen - de twee begrafenissen, die vooralsnog de eenige gebeurtenissen zijn der
jongste Brusselsche week, deden te inniger genieten van
de aanblazende l ent e ("0, ik voel hem komen ! ") , die,
toen ik de dubbele lijkstoet aan mij voorbij liet trekken,
ik door mijne ontbloote haren en aan mijne verfrischte
wangen wuiven voelde.... Hier vinden sommige lezers misschien, dat ik beter hadde gedaan vóbr deze i l lust re doo den , een memento mor i te verwekken , dan mij te vermeien
in jolige herlev ingsgevoelens . Waarom echter liegen ?
Het leven is mij nu eenmaal dierbaarder dan de dood, en contrasten zijn zulke uitmuntende hulpmiddelen bij
het exalteeren van denkbeelden, die ons dierbaar zijn...
Ik sprak hierboven van begrafenissen, van dus minstens
twee begrafenissen. Ge hebt geraden dat ééne der twee
die van staatsminister Le Jeune was. Na hetgeen ik u over
hem Zondag jl. geschreven heb, zult ge mij wel toelaten,
thans over hem te zwijgen, al staan de Belgische bladen
nog vol anecdotes over hem. Zelfs op de plechtigheid van
lijkstoet en l i j kdienst wensch ik niet in te gaan : gij,
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en ik, hebben al zooveel staatsministers, en zelfs koningen zien begraven, dat gij u voorstellen kunt, hoe het

er gisteren, met al die soldaten, en Chopin's rouwmarsch,
en al die staatslieden, toe is gegaan. Ik vrees trouwens,
dat mijne beschrijving aan uwe fantazie eene desillusie
bezorgt, die ik u, nu het voorjaar al in de lucht is,
sparen wil . Ik heb trouwens beters te doen , dan u "een
tafereel op te hangen" , gelijk dat in de boekjes van stijl-

leer heet : ik verkies u het onderwerp eener meditatie
voor de, nog steeds lange, avonden aan te bevelen.
Dat onderwerp is : evenals de levenden elkander verdringen, loopen de dooden (verontschuldig deze beeldspraak) loopen ook de dooden elkander in den weg. Ter
staving dezer stelling heb ik een voorbeeld, dat Plutarchus niet hadde versmaad. Het slaat op mijne dubbele begrafenis. Want ik herhaal : niet alleen staatsminister

Le Jeune werd ter aarde besteld (en dan nog wel per spoor,
daar hij wenschte op zijn geboortedorp, in Luxemburg,
bij gelegd te worden) , maar ook opperkonunissaris Bourgeois

keerde tot den moedergrond terug. En nu is het gerucht
om het afsterven van Le Jeune z66 groot geweest , dat die
goede Bourgeois, enkele uren vroeger gestorven, er wel
wat onder leed, hoe dood hij ook mocht wezen, en dat ik
de eerste was - mea culpa - om tot op heden te verwaarlooz en , u over hem iets te vertellen. Waaruit de waarheid
mijner stelling blijkt...
Of Bourgeois het nochtans waard was herdacht te wor-

den ? Ben echt Brussel sch figuur; één diergenen - en zijn
hoog ambt bracht dit meê - die men, zoodra men maar een igs zins aan het publieke leven meê ging doen, onder de eersten opmerkte, om hem nimmermeer te vergeten, niet alleen
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omdat men hem _ telkens en telkens weê r ontmo et t e , maar
omdat hij uwe aandacht door iets bijzonders onmiddellijk
in beslag nam. Niet dat hij , door eenige karakteristiek,
van het gewone type van den politie-officier af zou hebben
geweken. Hij mocht eerder gelden als de overdrijving ervan : de hooge, al te rechte, en een igs z in s te stijve
gestalte; de vierkante, wat brutale, achteruit-geworpen
schouders ; de vooruit -gedragen borst , de afwezige buik,
de mechanisch-veerkrachtige stap; en, wat allereerst . opviel : het hoofd, het achterover-hellend voorhoofd; onder
de borstels der brauwen en achter de glazen van het lorgnet, de uitdagende en wrevelige blik; de nerveuze, opsnuivende neus; en, boven den brallen mond en de koppige
puntkin, de phenomenale snor, de oer-Germaansche Vercingetorix-snor, zwaar, lang, onbegrijpelijk-dik, waar de
beroemdste der Belgische snorren, die van dichter Verhaeren, dewelke nochtans imponeerend werkt op iedereen door
zijne afmetingen, zoo naar lengte als naar breedte, als
het dons bij was van een schuchteren achttienjarige. Ja,
de Brusselsche opper-koormis saris van politie Bourgeois
vertoonde, in zijn hee l e verschijnen, het sterk-spreken-

de, en als onontkomelijke archetype van z ij n ambt . Had
men hem eenmaal gezien, dan kon men zich een politieofficier onder geene andere gedaante meer voorstellen. Evenals
elk keizer in Europa, tot en met den eersten Napoleon,
zich het profiel van den Romeinschen Augustus als voorbeeld stelde , zoo kan men het zich goed voorstellen dat,
in de wereld van het straatgerecht, heel de verschijning
van Bourgeois, en vooral die mirakuleuze snor, moesten
gelden , urbi et orb i , als een toonbeeld dat men nooit
uit het oog moest verliezen, als het vleesch-geworden
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ideaal van professioneele waardigheid, gezag en "prestance ."
Maar in Bourgeois bemerkte men onmiddellijk iets anders nog dan de belichaamde pop, die in een of anderen
Poesjenellenkelder den politiekoumissaris had kunnen voorstellen, en die gemakkelijk tot karikatuur over kon slaan
of verlokken. Daar was iets, dat dit belette en onmogelijk
maakte . Het , gaarne verdragen , gezag van Bourgeois berust te op dieperen grond dan zijn uiterlijk : men raadde,
bij een eersten blik al in die stuursche oogen, een schranderheid die sympathiek aandeed; eene vlugheid en een geest,
eene spotvaardigheid en, haast , eene schal ks chhe id , die
u voor dezen stuggen man innamen. Er ging zeer positief
van hem iets belangwekkends uit , iets dat het automatischaangenomene vergeten deed, dat den pol it ieambt enaar

--

neemt me niet kwalijk, dames ! - als naakt voor u stelde,
met de bruske oprechtheid van eene imponeerende personaliteit. En daar ging men heel veel van hem houden , zoodra
men hem maar eenigszins benaderd had.
Bene personaliteit trouwens, die, als alle sterke persoonlijkheden, koppig en nukkig was. Zoo had hij zich
ingebeeld, dat hij niet mocht gaan slapen, zonder vijftien
kilometers te hebben afgelegd. Daar wandelen hem tegenstond, had hij er het volgende op gevonden. Ie deren avond
begaf hij zich naar een café, een afstandsmeter op zak.
En daar begon hij te biljarten, te biljarten, tot zijn
afstandsmeter de geëischte vijftien kilometers aanwees.
Zijne wandeling om het meubel had hem toegelaten de opgelegde verplichting te volbrengen. Met een gerust geweten
mocht hij dan slapen gaan...
Aldus de man... waarvan ik u, niettegenstaande mij n
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titel, de begrafenis niet beschreven hebe Waarlijk, ik
kan het vandaag niet over mijn hart krijgen, begrafenissen
te beschrijven. Laat mij dit verzuim vergoeden, door volgende "nouvelle a la main" t die ik bij den lijkstoet van
Bourgeois met eigen ooren heb opgevangen.
Voor mij, langs de straat, stond een oude vrouw uit
het Yolk met een tenger joggie : de sjofele grootmoeder
met haar kleinkind. Zwijgend hadden zij den lijkwagen
en al die tallooze personaadjes in uniform en met decoraties voorbij zien t rekken: en nu kwamen, achteraan,
tallooze rijtuigen. En toen vroeg de grootmoeder :
- "Zoudt gij niet willen, dat uw vader stierf, Charelke ?"
Het jongetje keek op :
- ''Waarom .dan, groot j e ?"
En d~ oude :
- ''WeI, dan zoudt ge misschien ook eens in de voiture
mogen rijden •.• "

N.R.C., 24
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DE VERBINDING TUSSCHEN DE NOORDER- EN
ZUIDERSTATIONS
Brussel, 28 Februari.
In het Avondb 1 ad van 23 Jan. wijdde ik aan bovenstaande
kwestie een artikel, waarin ik uiteenzette hoe er twee
stroomingen bestaan : het regeeringsvoorstel, directe
verbinding der twee stations door de stad heen met een
centraalstation in het Put t eri j -kwart ier , en een ander,
veel minder kostbaar plan, o.a. voorgestaan door oudminister de Smet de Naeyer, dat een omlegging der verbinding om de stad heen beoogt en het Put t er i j -station en
de stadsspoor zou doen vervallen. Voorts wees ik er op
dat de voorbereidende werkzaamheden veel te ver gevorderd
waren om alsnog aan de anti- j onct ionnist en veel kans van

slagen te geven. Sedert dit vorig schrijven heeft deze
laatste partij niet stilgezeten.
Het begon met een brochure van oud-minister de Smet,
waarin hij zijne jongste , in den Senaat gehouden redevoeringen nog eens herdrukte en met kaarten toelichtte;
daarna hield de voortvarende burgemeester van Brussel,
Max, een bij eenkomst met de senat oren en afgevaardigden
van het arrondissement Brussel, waar de burgemeester als
zijne zienswijze te kennen gaf, dat het , nu een geheele
stadswijk reeds sedert een j aar tegen den grond ligt,
onmogelijk was nog op het regeeringsvoorstel terug te
komen, en de afgevaardigden verzocht in dezen geest bij
de volksvertegenwoordigers te willen aandringen. De meeste
heeren verklaarden het hiermede eens te zijn en vonden
het met den heer Max in het belang der hoofdstad, dat
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de uitvoering van het regeeringsvoorstel nu zoo spoedig
mogelijk ter hand zou genomen worden; zij herhaalden dit
nog eenige dagen later, toen zij een deputatie van de
bestuurders der omliggende gemeenten ontving, welke het
regeeringsvoorstel kwam bestrijden. De anti-jonctionnisten, die daardoor hun kans van slagen zeer zagen dalen,
gaven evenwel den moed niet op; de Brusselsche Kamer van

Koophandel nain in een vergadering , waarin graaf de Smet
nogmaal s zijn plannen ontvouwde , een motie aan , waarbij
de regeering verzocht werd een technische commissie van
onderzoek te benoemen en de aanstaande aanbesteding op

te schorten.
Twee meetings van de tegenstanders der jonction, welke
onder de Brusselsche bevolking zeer talrijk zijn, daar
de voortdurend onzekere toestand en de afbraken op groote
schaal algemeene malaise verwekt hebben, bleken eveneens
zeer vijandig tegenover het regeeringsplan te staan; zij
eischten ook een nieuw onderzoek en in ieder geval geen
centraalstation in de Putterij-wijk, bevreesd als men

is, dat dit station met zijn omgeving van hotels, café's
enz. van het luxueuse middengedeelte der stad een tweedeklasse wijk zou maken.
Intusschen leek het onwaarschijnlijk dat de regeering,
die nu eenmaal kan steunen op twee Kamervotums , alsnog
tengevolge der agitatie van de laatste weken, haar voorstel zou wijzigen. Zekerheid hieromtrent bestond er echter
niet , totdat in de Kamerzitting van j.l. Vrij dag de progressistische afgevaardigde voor Brussel, Janson, verzocht
de regeering te mogen interpelleeren, om er toe te kunnen
komen dat haar plan opnieuw in studie zou worden genomen
door een technische commissie. Hij vroeg voor deze inter240

pel l at ie de urgentie, welke evenwel verworpen werd. Terstond deponeerde hij nu een nieuwe vraag ter griffie,
aan den minister van spoorwegen gericht, am dezen te overreden, zoolang zijn interpel lat ie hangende is , de tegen
half Maart bepaalde aanbesteding op te schorten. Hierop
zal de minister, zooals na het verwerpen der urgentie
te voorzien was, antwoorden, dat hij er niet aan denkt
en integendeel de toewijzing op de aanbesteding zooveel
mogelijk verhaasten zal. Het regeeringsvoorstel zal dus
uitgevoerd worden en de tegenstanders kunnen nog vergaderen zooveel zij willen : directe verbinding met centraalstation en stadsspoor komt er. Of dit al les in het belang
van Brussel zal zijn, kan slechts de toekomst leeren.
N.R.C., 2 Xtubtt 1911.
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ARISTOCRATISCHE ARGUMENTEN
Brussel, 3 Maart.

De vreemdeling, die naar Brussel zou zijn gekomen om Belgische Kamerleden te zien, - wie weet of zulke zonderlinge
vreemdelingen niet bestaan ! - moet zich niet eens de
moeite geven, tot aan het Paleis der Natie te loopen,
waar hij , trouwens , van uit de publieke tribunes niet

veel meer zou zien dan eenige meer of min onthaarde schedels. Hij vatte eenvoudig post, 's middags tusschen een
en twee, op den hoek van de Kruidtuinlaan, vlak over het
Noorderst at ion , dáár waar t ram 14 en 15 stilhouden. Dáár
zal hij al de volksvertegenwoordigers van Vlaanderen genoemde trams zien bestormen; hij zal bemerken welke haast
ze hebben hunne parlementaire werkzaamheid voort te gaan
zetten; en zoo de diepzinnigheid van hun aangezicht of
de strijdvaardigheid van hun verschijnen de nieuwsgierigheld van bedoelden vreemdeling mochten hebben gewekt,

dat deze vreemdeling dan plaats neme in de tram aan hunne
zijde : voor zoover hij evengoed als ik op de hoogte is
der Belgische staatkunde, zal hij, uit de dubbelzinnige
schaarschheid hunner woorden en de veelbeteekenende lonken
hunner oogen, allicht geheel de toekomst , of althans een
deel der toekomst van ons land vermogen te ontsluieren.
Dit kan ik den vreemdeling verzekeren, omdat ik zelf
al dikwijls op die wijze ontsluierd heb. En gisteren weêr,
terwijl ik, beschermd door een dagblad, dat hun mijn welbekend
profiel verborg, twee onzer "honorables" afluisterde.
Hun naam zeg ik u niet : zij zouden mij de hier volgende
onbescheidenheid ongetwijfeld kwalijk nemen. Weet alleen
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dat de eerste een, nog jong, f l an ingant is, en de tweede
een, reeds oude, drie-ellen-man. Wat een "drie-ellenman" is ? Een lid der "Ligue pour la Liberté des Langues"
(L L L = drie ellen), eene vereeniging, die zich door
haren zoetsappigen naam beschermt tegen de moreele steeniging vanwege de Vlamingen, gelijk een parapluie tegen
hagel behoedt , niet alleen het erbarmelijk st at u quo op
taalgebied v68rst aat , maar tevens de mogelijkheid eener
Vlaamsche kuituur met hand en tand tegenwerkt , zonder
ander argument dan den heerschenden toestand noch andere
reden dan hare eigen onkunde van het Neder l and s ch , tenzij
onder een, dan nog zeer gebrekkigen, dialektvorm.
In den train dus : een flamingant en een drie-ellen-

man, beiden volksvertegenwoordigers. De eerste, met opgewonden verontwaardiging, zet blijkbaar een begonnen gesprek voort :
- Hoe , we zouden het land niet mede hebben ? En de
meetings die, sedert haast drie maand, elkander opvolgen,
de opgetogen massa klokken, het land in rep en roer brengen , het Walenland - zeer - ten onrechte ! - verontrusten,
onder de Vlamingen een wil hebben gewekt , die zich uit
in tucht en orde : het schoonste bewijs van het goede
recht van dien wil ! En wij zouden in de • woestijn pree-

ken ? !"
De oudere antwoordde, minachtend :
- "Naar gij hebt óns niet meê !"
De jonge, geestdriftige woordvoerder der vervlaamschers van de Gentsche Universiteit wedervoer :
- Neen, û hebben wij niet meê . En wij weten waar-

am, en daarom kan het ons ook weinig schelen. Immers,

wat zijt gij ? Gij zijt de laatste vertegenwoordigers
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van eene stervende ontwikkelingsperiode. Na den wankelen
tijd van den Hollander, hebben uwe ouders, die tot de
intellectueele burgerij behoorden, getracht den schakel
weft aaneen te smeden, die hun het voorrecht gaf tot de
keten der Fransche kultuur te behooren. België had de
eer gehad, aan de Fransche literatuur een Prince de Ligne

te schenken. Zij, uwe ouders , hadden , zoo te Gent als
te Luik, de lessen mogen genieten van beroemde Fransche

professoren, als b.v. Sainte-Beuve. Intusschen waren zij
streng-vijandig gebleven aan de Fransche sociale theorieën. Konden die van '30 er nog door : die van '48 waren
ten zeerste uit den booze. Hun castegevoel groeide er
door aan; de onbekendheid met de taal van het volk groef

dieper de kloof die ze van het eigenlijke volk scheidde.
Weldra ging er alle liefde voor dat volk bij verloren
en... was het volk het eerste , am eronder te lijden. Uwe
ouders echter, en gij-zelf, die in hun midden werd opgekweekt , vondt dien toestand uitmuntend : de nijverheid
bloeide, want de werklui stelden zich met gering loon
tevreden, bewust als zij waren van hun onmondige ondergeschiktheid; de handel ging f1 ink vooruit ; met den landbouw
ging het erbarmelijk, maar - men had geld genoeg om dure
aardappelen te betalen... Gij , de toenmalige jongeren,
waart wel wat minder egoistisch geworden; gij waart gewonnen voor een verlichte democratie. Iets echter belette
u in volkomen harmonie te leven met het volk waar ge,

per slot van rekening , aan ontsproten waart ; gij hadt
zijne taal verleerd; gij waart eene kultuur toegedaan
waar dat volk nooit deel in hebben kon , zelfs als het,

en vooral omdat het opgevoed werd in eene tweetalige
school. Maar gij hadt een troost : uwe Belgische bescha244

ving bloeide in eene schitterende literatuur; zij had
eene wonderbloem voortgebracht; Vlaanderen sprak zijne
eigene schoonheid uit in... het Fransch; kon er wel een
beter bewijs worden gevonden van de oppermacht , in ons
land , van de Fransche taal ?... - En zie : bij die tevredenheid hebt gij stand gehouden. Gij zijt niet verder
gegaan. Verder hebt gij niet willen zien. En al uw goede
wil stuit af op die overerving : het alleen-eigendom der
ontwikkeling, eene Fransche ontwikkeling... Wij echter
gaan verder. Wij houden rekening met werkelijkheden, die
nog wel heel jong zijn, maar niet te min bestaan. Wij
weten wat de wet van '83 teweeg heeft gebracht, zelfs
onder uwe eigene zoontjes : de vervlaamsching van het
M.O. heeft ieders oogen geopend, zelfs die der kwaadwilligen. De volksbeweging heeft er het hare toe bijgedra-

gen, om van de kennis der volkstaal eene noodwendigheid
te maken. En het meest kenschetsende : terwijl wij duizenden mannen der wetenschap zich vereenigen zien in Nederlandsche congressen, is het eene Vlaamsch-Nederlandsche
letterkunde die uwe zeer verzwakte Fransch-Belgische over-

vleugelt; want wie is er, behalve vier of vijf schrijvers,
sedert de generatie Maeterlinck-Verhaeren, uwe generatie,
nog noemenswaard ?... Dit heeft ons de hoop gegeven , eindelijk eene eigene, eene Viaamsche kultuur te zien ontluiken, eene kultuur die het geheele volk omvademen en
doordringen zal. En daarom hebben wij eene Viaamsche Universiteit noodig, opdat de banden tusschen de ontwikkelden
en het eigenlijke volk..."
Hier onderbrak de drie-ellen-man
- "Juist hier wilde ik u hebben : gij en uwe meet ingsprekers, gij praat van niets anders dan van het Volk;
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gij hebt geen andere argumenten dan die van volksontvoogding en volksontwikkeling; gij denkt er niet aan dat de
andere standen ook eigen rechten hebben, en zich niet
noodzakelijk slachtofferenmoeten voor den volkswil ; uwe
beweegredenen zijn demagogisch; gij bewijst uwe zwakheid
door het volk te gaan vleien."
De flamingant viel in :
"Meent ge dit werkelijk ? Laat me dan toe , u eenige
aristocratische argumenten op de maag te drukken . En dit
allereerste : al wat, in zake Vlaamsche Hoogeschool , naar
onze overtuiging, den volke baten moet , komt ook den gestudeerde ten goede. Wij vragen Vlaamsch HA., opdat het

volk door dokter , advokaat , notaris , ingenieur beter begrepen worde . Maar volgt daar niet uit , en blijkt het
niet uit de huidige toestanden, dat de dokter, de advokaat,
de notaris, de ingenieur die het best de volkstaal kennen,
het meest kans hebben op welslagen ? Daarbij komt dat

in Vlaanderen het beroepsonderwijs - dient heringericht,
mijn- en landbouwscholen worden gesticht, de scholen voor
adulten worden vermenigvuldigd : Nederlandsch- sprekende
leeraars worden hierbij geë i scht , en... hebben er het
meeste profijt bij . Deze praktische kant der zaak ware
al voldoende, om een Vlaamsche Hoogeschool voor noodwen-

dig te houden. Wij steunen echter op betere, minder platte
gronden om ze te eischen. Deze, namelijk, dat wij , Vlamingen, niet langer willen gehouden worden voor een onderhoorig volk. Haal hierbij de schouders niet op, waarde collega : wij blijven, in 't oog van 't verafgode Frankrijk,
"de bons pet it s belges". En werkelijk, wij verdienen den
smaad, want , wat wij ook doen mogen , en hoe sommigen onder de onzen werkelijk uitzondering uitmaken : wij zijn
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pas de grens over of wij voelen hoe ons Fransch-zijn
slechts schijn, slechts een vernis is; hoe linksch, hoe
gedwongen , hoe onbeholpen we st aan voor den ger ingst en
Franschman. En niet alleen wij , die per slot van rekening
geen onmiddellijk deel hebben in de Fransche beschaving :
ik weet dat onze beste Fransch-Belgische schrijvers niet
gespaard worden in de goedmoedige geringschatting die
de Franschman tegenover ons koestert, en die zich vooral
uit in den bijval die "le Mariage de Mlle Beulemans" te
Parijs geniet : bij de vierhonderd opvoeringen van dit
toonbeeld der Belgisch-Fransche beschaving... Om daar
nu aan te ontsnappen, om dien be l ache l i j ken toestand te
ontgaan, eischen wij , door het middel eener Vlaamsche
Fbogeschool, de eenige kultuur die geheel met onzen aard,
met ons innigste wezen kan st rooken : eene Vlaamsche,
die ons, tusschen haakjes, niet meer van de Fransche vervreemden zal, dan dat ze er Hollanders, Duit schers , Engelschen of Italianen van vervreemdt, vermits men niet s
vreemds kan worden, zoolang men niet zich-zelf is. En
dat is toch wel een aristocratisch argument , zou ik meenen... Er is eindelijk dit laatste - voor heden ! - dat
ik voor gewichtig houd : er bestaat namelijk tusschen
de bewuste Vlamingen , die ontwikkeld zijn en hunne wet enschap in eigen taal beoefenen, en het mindere volk een

afstand, die voor beiden pijnlijker is, dat de eersten
hun plicht beseffen tegenover dat volk en dit laatste
wel gevoelt , hoe weinig het aan den intellectueelen rij k-

dom der eersten heeft. Hetzelfde voor onze Vlaamsche literatoren, die hun natuurlijk publiek niet bereiken. Want
er ontbreekt deze schakel in de Vlaamsche keten : eene
Vlaamsche burgerij, eene burgerij die, met eigen oor247

sp rongst aal opgevoed, in voeling wezen kunne met de Vlaamsche intellectueele aristocratie en tevens met het Vlaamsche volk. En voor de ontwikkeling dier burgerij is weer
eene Vlaamsche Fbogeschoo l eene behoefte : langs den trap
eener Vlaamsche burgerij nadert het Vlaamsche volk zijne
eigene geleerden en dichters . En z iedaar waarom..."
Hier hield de tram stil. De conducteur huilde : "Porte
de Louvain", en onze volksvertegenwoordigers traden uit.
En hiermee nam voor mij hun gesprek een einde...
N. R. C . , 5 J1iacua 1911.
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HET VOORJAAR EN DE POLITIEK
Brussel, 9 Maart.
Toen ik gisterenavond de circa honderd steenen trappen
afdaalde, die de perstribune der Kamer van Völksvertegenwoordigers scheiden van 's Parlementen achterpoortje,
was ik, voor zoover mijn flegmatische aard dit toelaat,
woedend. Ik had het derde en laatste bedrijf bijgewoond,
het armzalige eindbedrijf, desinens in piscem, van de
tragi-comedia, die, na de openlucht-vertooningen te Muysen, vóór het publiek der hoofdstad, dank zij de uitmuntende interpretatie door onze Kamerleden, en versierd

als ze was door weinig-verwachte maar indrukwekkende episodes, een bijval verwierf, door geen enkel der klassiek-

parlementaire onderwerpen ge6venaard. En ik was woedend,
niet alleen am dat derde bedrijf, maar andat ik gevoeld
had, bij die komisch-treurige geschiedenis, wat voor kleingeest ige , kleinzielige, kleindoende menschen wij , Belgen,
blijven zijn.
Gij weet waarover het loopt, vermits er u over geseind werd, en de feiten u werden beschreven : eene kloosterzuster, die onderwijs geeft in de gemeenteschool van

Muysen-bij-Mechelen, krijgt ruzie met de overste van hare
orde voor eene erfeniszaak. Zij oordeelt, dat dit eene
reden is om in de wereld terug te keeren, en gaat 's anderen daags les geven, niet meer als zuster Angela, maar
onder haren geboortenaam van mej. Van den Broek, en tevens
in burgerkleeren. Ik weet niet welken vorm die laatste
kleeren aangenomen hadden. Droeg juffrouw Van den Broek
den harem-rok, waar haar naam als eene voorbestemming
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toe was ? Ik weet het niet, - weet alleen dat de geestelijkheid, mitsgaders de wettelijke overheid der gemeente,
haar deze gedaanteverwisseling kwalijk nam, en haar, naar
de ontpopte beweert, allerlei stokken in de wielen stak.
Zoo kreeg ze een schoollokaal, dat aan ruimtegebrek leed
en op de spijsvertering der scholieren kwalijke gevolgen
had . Ben kapelaan pleegde aan haar persoon al de 1 isten,
die Loyola bij de Roodhuiden had geleerd. Gevolg was,
dat pastoor als kapelaan, voor smaad vervolgd, veroordeeld
werden; dat de gemeenteraad van Muysen, die gepoogd had
me j . Van den Broek te verwijderen, door de regeering op
de vingers werd getikt; en dat gezel Vandervelde, in heel
deze weinig-verheffende, uit sluitend-plaatselijke en t rouwens onbelangrijke gebeurtenis een dier moppen vond , waar
hij zijne virtuositeit op beproeven kon, en waar het gevolg van zijn kon, dat minister Schollaert door de Kamer
in het ongelijk zou worden gesteld. Vandervelde behaalde
verleden week dan ook een sukses als geestig redenaar,
die de Brusselsche "zwans" niet uitsterven laat; eergisteren beging de heer Wauwermans , die destijds den Muysenpastoor voor het gerecht verdedigd had , de domheid, weinig
k i e s che onderstellingen te wagen en aantijgingen, die
de heer Vandervelde aan zijne tegenstrevers toeschreef,
te herhalen ; de heer Hub

in , hij ,beging de... onwe lvoege -

1 i j khe id , 's heeren Wauwermans' gelaat te bespuwen eene
sluw-uitgelokte stemming - bijna heel de rechterzijde
was afwezig - bracht tot tweemaal toe de regeering in
het nauw, eerst in feite, daarna in schijn; en gisteren
moest het drama uit loopen... op eene beginselverklaring
zoudt ge denken ? Geenszins : op de vraag of twee Kamerleden van verschillende opninie het recht hebben, onder
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elkander te "paireeren" ofte van stem te wisselen, zoodat
de eene, in gedwongen afwezigheid van den andere, op dezes
verzoek in zijne plaats en naar zijne overtuiging stemt...
En daarop liep gisteren dit saai-eindend treurspel af,
en over dien afloop woedde ik in mijn binnenst, terwijl
ik de circa honderd steenen trappen afdaalde, die de perstribune der Kamer van Volksvertegenwoordigers scheiden
van ts Parlementen achterpoortje.
Ik woedde volgender wijze : omdat een klooster meent,
zich de erfenis te moeten toeëigenen van eene zijner ordelingen, ontlast gezel Hubin zijne speekselklieren op het
aangezicht van den heer Wauwermans, met het heilzaam of
onheilzaam gevolg, dat de toehoorders in de Kamer bij
de stemmingen voortaan de formule zullen moeten ontberen :
"Ik heb mij onthouden, omdat ik met den heer X. heb gepaireerd", hetgeen steeds eene aangename verscheidenheid
bracht; zoodat mejuffrouw Van den Broek, die in ons parlement eene Muysen-politiek in moest voeren, ons, oude journalisten, voor nieuwe parlementaire zeden kwam te plaat-

sen !...
Mijne woede duurde echter niet lang : buiten was het
heerlijk weer. Slechts tweemaal in het jaar, en telkens
voor slechts enkele dagen, biedt de groote-stad deze subtiele, ingetoomde want haast-uitbarstende, weemoedige
want roes-wekkende weelde der schoone, veerkrachtige,
grondeloos-zalige avonden : bij den aanvang en bij het
naderend einde ; in Maart en in October.... Ik hoop dat
ge hier geen uitvoerige beschrijving verwacht van mijne
gewaarwordingen : vorige volzin wilde er alleen op wijzen
dat de wondere atmospheer, de drukke straten, de helverlichte magazijnen mijne aandacht voor en mijne woede
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om de geschiedenis te Muysen en in de Kamer zóozeer hadden
verminderd dat ik, na eene halte in een restaurant en
een bedrijf in den schouwburg, totaal vergeten had, dat
een brief erover passend en zelfs gewenscht zou zijn
geweest...
Destengevolge ben ik vanmorgen met wroeging opgestaan.
En mijn voornemen was, u over de zaak diepzinnige beschouwingen te openbaren nog voor ik ontbijten zou, als eene
noodlottige gewoonte mij verlokte tot een aperitief wandelingetje door mijn armoedig stadstuintje, dat u van
zulke beschouwingen spenen zal . Ik werd er namelijk onmiddellijk verwelkomd door den eenigen bewoner ervan : een
ouden merel.
- "Goeië morgen", zei hij.
Die groet maakte me wrevelig. Ik herinnerde mij de
afleiding die mij gisteren zoo plichtvergeten had gemaakt.
Ik gaf dan ook geen antwoord.
-

"Goeië morgen", herhaalde de merel. En hij ging

voort : "Ik verzeker u dat het voorjaar in de lucht is.
De perelaar hier draagt duizend bloemknoppen. Op den jasmijnstruik staan ontallige spichtige botten. De crocussen
in het grauwe gras zijn geler dan mijn oude bek. Maar
zij zijn zoo oud niet als mijn .bek; zij weten niet zooveel
als mijn bek; zij weten niet wat zij moeten denken van
de zaak te Muysen..."
Ik hief plots het hoofd op.
- "Ziet ge wel", schaterde de merel, "dat ik uwe aandacht zou kunnen wekken !... Ik weet trouwens over de
zaak te Muysen sommige dingen..."
- "Gij weet niet meer dan ik", zei ik met de schampere
bitterheid waarmede Edgard Al l an Poe de fatalistische
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raaf toesprak. "Gij weet misschien als ik dat mej. Van
den Broek volkomen in haar recht was. Werd zij door het
gemeentebestuur tot onderwijzeres benoemd als Zuster Angela of als Mej. Van den Broek ? Slechts de laatste naam
is wettelijk; mét of zónder nonnenkleed bleef bedoelde
dame benoemd en had het recht , haar ambt te bekleeden."
- "Gij vergeet", antwoordde de merel, "dat de gemeenteoverheid mej. Van den Broek als onderwijzeres had aangesteld omdat ze kloosterzuster was. Die overheid weet dat
de bevolking van Muysen van geestelijke onderwijzeressen
houdt. Zoodra mej. Van den Broek tot geen geestelijke
orde meer behoort, voldoet ze niet meer aan den wensch
der ouders van Muysen, en deze hebben des te meer het
recht mej. Van den Broek met een kwaad oog t e bezien,
dat ze hare gelofte van gehoorzaamheid verbroken had voor
zij er door het kerkelijk gezag van ontslagen was."
- "Dit alles neemt niets af", wedervoer ik, "dat de
pastoor zijn recht te buiten ging toen hij allerlei struikelblokken in den weg lei van de vroegere zuster; dat
het gemeentebestuur zijn recht te buiten ging toen het
bedoelde onderwijzeres op allerlei wijzen plaagde en tergde ; dat de kapelaan zijn recht te buiten ging toen..."
De klerikale merel (nu eerst merkte ik • dat hij werkelijk op een priester en op een advokaat geleek) onderbrak:
"Ik heb allen eerbied voor de wetten en het gerecht
van mijn land. Pastor en kapelaan werden veroordeeld.
Gemeenteoverheid werd in het ongelijk gesteld door de
regeering. Ik leg er mij bij neer : ik ben niet paapscher
dan de paus. Maar vast staat het niet te min : voor de
geestelijkheid was mej. Van den Broek eene afvallige kloosterlinge, waar zij haar gezag over behield; en de gemeente253

overheid behield het recht, als dusdanig genoemde onderwijzeres als plichtverzuimend te straffen en zelfs te
ontslaan."
- "Maar gij plaatst u buiten de feiten", zei ik bitsig.
"Van systematisch, rechtmatig treffen door geestelijkheid
en gemeenteraad, voorzoover dit toegelaten zou zijn, is
geen spraak. We staan voor een geval van hardnekkige en
willekeurige vijandelijkheid, van..."
Hier zei de merel geheimzinnig : "Ssst ! Ssst !" Hij
keek naar omhoog z(56, dat ik óbk moest kijken. En zie
een gansche zwerm zwaluwen schreef met gestrekte en onbewegende vlerken, een tragen cirkel in de pure lucht. Tez e 1 f de r tijd gingen de bottende takken aan het trillen.

Een neersche geur steeg de wegels uit. En het schamele
gras ging onder een ongevoelden adem liggen.
- "Ssst !" herhaalde fluisterend de merel, "het voorj aar ! "... En hij vergat , verder van het incident Van
den Broek te spreken...

Mag ik, lezer, hem navolgen ?
N. R.C. , 10 Mauna 1911.
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DE VLAAMSCHE HOOGBSCHOOL EN DE SOCIALISTEN
Brussel, 12 Maart.

Van de drie hoofdpartijen - gij weet dat sommige fracties
ze verdeelera - die de Belgische politiek beheerschen, is
de socialistische de eerste geweest, am de vraag der Vlaamsche Hoogeschool systematisch en als partijbelang te bespreken. Dat ze de andere, de burgerpartijen hierin voor
is, moet niet verwonderen : de jongere generatie der burgerij, die vooral der klein-burgerij, kent doorgaans
Fransch, pronkt graag met die kennis, en, voorzoover ze
niet behoort tot de meer-ontwikkelden, de intellectueelen
- dezen zijn voor het groote meerendeel strijdend Vlaamschgez ind , - aagt ze de hoogere standen na en trekt ze haar
neus op voor Vlaamsche belangen; hare ouders , anderzijds,
hebben te veel eerbied voor de rijke lui, dan dat ze niet
met religieus ontzag het oordeel dier gezagvoerders zouden
huldigen; afkeerig van ontvoogding, en gesteld alleen op
geld winnen - deze stand is - die der winkel iers -, koesteren
zij argwaan tegen elk ideaal , en het zijn voorzeker zij
niet , die eenige verandering eischep zullen, vreezend dat
zij er materieel onder lijden zouden. Is het uit het midden
der klein-burgerij niet, dat de eerste aanklacht tegen,
dat de eerste angst voor de vervlaamsching der Gentsche
Hoogeschool opging ? Zij vreesde vermindering van het aantal studenten, en dientengevolge minderen verkoop in de
drankhuizen en slechter verhuren van kamers
Met den tweeden burgerstand - die der kleinnijverheid,
!

....

.

die zich in Vlaanderen meer ontwikkelt ; der advokaten en
dokters; der leeraars en ingenieurs; van den groothandel;
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van de wee l Bewaren ; - staat het beter, al wilde de schijn
dit tegenspreken. Uit dien stand immers stammen twee-derden
der studeerende jeugd, die zich, niet alleen in Vlaanderen,
maar in Wallonië toe , in den laatsten tijd meer en meer
de be l angen der Vlamingen aantrekken. Bepaalt het gezag
der ontwikkelden uit de klein-burgerij - en hunne ontwikkeling is slechts voor zeer enkelen eene meer uitgebreiduniversitaire - zich tot een geringen kring, die zelden
verder strekt dan tot de ambtenaarswereld (hunne waarde
ligt hierin, dat zij de int el l igende massa uitmaken) :
de "geb i l det en" uit den onmiddellijk hoogeren stand worden
gemakkelijk de leiders, de kneders, de vormers van dat
begrijpende legertje; en, hebben zij in eigen kring slechts
een bet rekkelijken invloed - de wet van het streven-naarhooger, van het dringen naar de "voornaamheid" der aristocratie woedt er meer dan waar ook, - zij winnen er te taaieren wil door, en 't feit dat zij geestelijk hooger staan,
dwingt dan toch den onwi l l ekeur igen eerbied af van hunne
broeders, die nijverheid en groothandel getrouw bleven.
Voor wat de aristocratie aangaat - van ge 1 d en van
naam : de geestelijke sluit ik natuurlijk uit , omdat ze
bij ons zoo gering is, en in de nationale beweging hun
getal niet mee kan worden gerekend, al is het in haar
schoot dat het pro en contra gestreden wordt, dat echter
daar buiten weinig gehoor vindt - wat dus de aristocratie
betreft : behalve deze, die aan politiek doet en soms wel
naar de stem der Vlamingen nu en dan eens luisteren moet,
is ze geheel verfranscht. Ik zonder eenige Vlaamsche groote
grondeigenaars af : hun omgang met den boer heeft hun een
zekere dosis gezond verstand gegeven, en hun leven, jaar
in jaar uit , op het land, heeft bij hen, hoe ze zich ook
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op afstand van den gemeenen man houden , eene onbewuste
liefde voor den Vlaamschen grond gegeven, en ook voor het
kernige en pittige der volkstaal, die ze op die wijze huldigen, - eene hulde die niet zonder geringschatting gaat,
maar dan toch negatie uitsluit. Voor het overige is de
aristocratie van het volk en zijne taal vervreemd. Het
lager en middelbaar onderwijs dat ze, in de gestichten die
ze bezoekt, ontvangt, is er op aangelegd am dien toestand
te bestendigen. Hooger onderwijs genieten zij zelden; de
universiteit is trouwens Fransch....
Men begrijpt , dat de politieke partijen, die de belangen van bovengenoemde casten heet en voor te staan, het
praktisch nut niet inzien van de Hoogeschoolvraag eene
partijkwestie te maken. Al behooren de Vlaamschgez inden

in de kleinburgerij en in de grootburgerij tot de meest
ontwikkelden, tot de besten : zij zijn de minderheid; bij
de verkiezingen tellen ze voor slechts een gering deel
meê (en dit is in België een eerste-klas-argument !)
-

en - al komt onder de katholieken, die ook talrijke werklieden groepeeren, roering en verandering hieromtrent,
- de partijen verkiezen, alle persoonlijke vrijheid te
laten, liever dan zich door een gezamenlijk programma te
laten verbinden. Hunne mandatarissen hebben trouwens geen

praktisch belang bij eene Vla.amsche Hoogeschool (en daar
kamt, voor de meesten, alles op aan) , vermits zij allen
de twee talen kennen; en zelfs het argument , dat de geleerde tot het volk moet kunnen gaan, valt daardoor weg. Is
dan de totaliteit der leden van de liberale en katholieke
partijen voor het princiep der Vlaamsche Universiteit gewonnen - de grondwet legt het hun op ! - en zal er misschien wel eene meerderheid worden gevonden om de vervlaam257

sching van de universiteit te Gent te stemmen : eene beginselverklaring dier parlementaire groepen moet niet
zoo spoedig worden verwacht, des te minder dat hunne leden
uit al de maatschappelijke lagen af st aarsmen , en elk op
zich zelf eene politieke grondgedachte vol schakeeringen
vertegenwoordigen.
Anders staat het met de socialistische arbeiderspartij. Voor een langen tijd nog minderheidspartij, in dezen
zin, dat ze , in een gemengd kabinet, aan haar 1 iberale
mederegeerders belangrijke toegevingen zouden hebben te
doen, mag ze zich vooralsnog ver strekkend idealisme,
mag ze zich Prinzipiënreiterei veroorloven. Ze heeft zich
door haar programma tegenover de Viaamsche Beweging verbonden; en -- het dient gezegd - tegenover deze heeft ze
zich steeds loyaal, steeds onpartijdig en belangeloos
gedragen. Dit leidde er haar per se toe, eene algemeene,
homogeene houding aan te nemen , op het oogenbl ik dat de
Vlaamsche Beweging naar hare bekroning dong.
Daartoe bestond echter nog eene andere , en meer gewichtige reden : het zijn de mindere, de arbeidende standen die het onmiddell i j kste belang bij eene Vlaamsche
Hoogeschool hebben, want het zijn de eenige die geen
Fransch kennen. Eeuwenlange systematische verf rausch ing
heeft het Vl aamsch vooralsnog als eenige echte volkstaal
niet kunnen uitroeien; dit gebeurt nooit, en daar bestaat
een voorbeeld van : het voort leven van onze taal in
Fransch-Vlaanderen, niettegenstaande de strengste en radikaalste uitroeiingsmiddelen. We staan dus voor deze
monstruëuze anomalie : drie-vierden van een volk die geen
hooger onderwijs kunnen genieten, dan in eene dood-vreemde
taal . Wil de intelligente volksjongen, geholpen door de
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talrijke studiebeurzen die hem ten dienste staan, de universiteit bezoeken - en dit gebeurt meer en meer - dan
wordt hem dit tijdverlies opgelegd : grondig Fransch te
gaan leeren, niet gelijk hij Duit sch of Engelsch zou leeren , d.i.als hulpmateriaal , maar als eene natuurlijke,
als zijne geboortetaal, die hem niet alleen van zijn eigen
Vl aansche taal , maar ook - en dit is erger ! - van zijn
eigen Vlaamsche volk moet afzonderen ... Dit is een nuchter
feit : ik spreek nog niet van ieders recht op onderwijs
in eigen taal. Hetgeen een Fransche universiteit op Vlaamschen bodem niet alleen op pr inc ip iëel , maar zelfs op
praktisch gebied veroordeelt, - altijd beschouwd uit het
standpunt van het eigenlijke volk, dat het standpunt der
socialistische partij moet zijn.
Deze hield dan ook dezer dagen eene zitting van haar
"Al gemeenera Raad", om te trachten tot een vergelijk te
komen, dat eendrachtig opt reden , ook in het Wal enland ,
mogelijk maken zal . Dat vergelijk is nog niet getroffen;
de meerderheid lei zich wijselijk neer bij een voorstel
van Anseele, waarbij de vraag rijper zou worden bestudeerd
in de onderscheiden federaties en beslist in een bijzonder
congres dat voor één Januari 1912 zou worden toegelicht;
de voorstanders zouden zoowat overal de vervlaamsching
der Gentsche Hoogeschool gaan bepleiten, en koesteren
rechtmatige hoop, dat ze hunne tegenstrevers zullen be kee.

ren
Die hoop berust op de onnauwkeurigheid van het hoofdargument tegen de vervlaamsching van de universiteit te
Gent . Er wordt namelijk beweerd - o.a. door Hector Denis
en door Emile Vandervelde - dat Vlaanderen tweetalig is,
en dus het recht heeft , naast een Vl aamsch , op een brand-
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punt van Fransche cultuur... Die stelling der tweetalig-

held is eene ketterij , die des te meer in den mond van
socialisten verwondert, dat zij meer onder de volkslagen
omgaan. Een volk is immers tweetalig, als de groote meerderheid van dat volk twee talen onverschillig als zijne
moedertaal gebruikt . Is dit een feit in Vlaanderen ? Men
sla de statistieken op, en zal gesticht zijn ! Behalve
Brussel - en hier moet men met bijzondere omstandigheden

afrekenen, - is de hoofdtaal der burgerij , al kent ze
Fransch en gaat ze er prat op, overal het Vlaamsche Nederlandsch; dit laatste is de eenige taal op het land en
onder de arbeiders; slechts een twintigste deel der Vlaamsche bevolking - en hier ben ik uiterst mild ! - kan zich
dus op de groote Fransche kul tuur beroepen, hoe de burgerij ze ook in het openbaar naáapt , en... voor dat twintigste deel, dat rijk genoeg is om naar Luik, Brussel
of Leuven te gaan studeeren, zouden wij eene hoogeschool
moeten behouden, tot principiëele en praktische schade
van de negentien andere deelen van het volk ! .. .
Maar zie, dit zou ik nog aannemen : ieder kan het onderwijs e i s chen dat hem bevalt en dit als een recht doen
gelden . Ik zou dus aan de verf ranscht e Vl an ingen hun "centrum van Fransche cultuur" gunnen... indien de Gent sche
universiteit waarlijk zoo'n "centrum" was. Maar dit is
ze beslist niet : ik kan het bij eigen ondervinding getuigen. Zelfs in den engeren zin van "centrum eener Fransche
wetenschappelijke vorming", bij uitsluiting dus van Franschen geest en Fransche beschaving, kan van de Gentsche
universiteit geen sprake zijn, sedert welvijf-en-twintig
jaar al. Bleef de voertaal er het Fransch : van Fransche
onderwijsmethodes, van louter-Fransche wetenschap is daar
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geen spraak meer. Goddank, de universiteit van Gent is
met haar tijd meegegaan; behalve enkele oude of verouderde
professoren zijn de leerkrachten er aan minder-exclusieve
bronnen gevoed; en men heeft zelfs niet geaarzeld , de
hulp in te roepen van geboren Duit schers , waar deze bleken
betere diensten te kunnen bewijzen dan Belgen of andere
vreemdelingen. Daarentegen houdt er geen enkele Franschman
den geest, de methode, de dialectiek der Fransche wetenschap , laat staan der "Fransche kultuur", hoog..... Hier
knoopt zich trouwens eene andere beschouwing aan vast.
De Gent sche Hoogeschool , heet het , moet de Fransche kultuur in Vlaanderen ophouden. Dit onderstelt dat die kultuur in ons land zou bestaan , aangekweekt sedert de tachtig jaar dat bedoelde universiteit onder Fransch regiem
gaat. En die kultuur, bestaat ze ? Men ga het vragen aan
de Parijzenaars die met Vlamingen hebben omgegaan , nota
bene meest met verf ranscht e en gestudeerde Vl am ingen ! ... .
En nochtans, en nochtans : ik blijf aan de vrienden
van Em. Vandervelde, die ons eene Vlaamsche Hoogeschool
te Gent naast de bestaande gunnen wil , hunne Fransche
Universiteit toestaan. Ik onderwerp hun echter volgende
redeneer ing . Iedereen weet en neemt aan dat slechts een
vijfde der studenten van de Gent sche Universiteit Vlaamschonkundig is. Dat vijfde bestaat, deels uit Walen die komen
studeeren aan de Polytechnische school, die te Luik ont breekt , of zich in het Vl aamsch willen bekwamen (dit weet
ik weer bij onderv ind inga ; deels uit verf ranscht e Vlamingen die met wat goeden wil en eenige inspanning Vlaamsche
leergangen zouden kunnen volgen; deels uit vreemdelingen
- Russen en Polen -, eveneens door het technisch onderwijs aanget rokken . Voor dat vijfde_ der studenten nu wil
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men de ruime lokalen, de goed-ingerichte laboratoria,
de rijke verzamelingen der thans-bestaande universiteit
.

behouden. Voor de Vlamingen - vier vijfden der studenten !
= moet men alles maar nieuw bouwen en inrichten. Nu rijst
de vraag : zou het geen enorme besparing zijn - die , b.v.,
sociale werken ten zeerste zou baten, - nieuwe lokalen,
en wat dies meer, te maken voor die kleine minderheid
van Vl aams ch -onkundigen , en de Vlamingen te laten genieten
van wat bestaat ? Ik onderwerp deze oplossing, die niemand
schaden zou, aan de voorstanders der "dubbele Hoogeschool",
overtuigd dat het kleinste, en aldus minst-dure gebouw
voor Fransche studenten te Gent nog altijd groot genoeg
zou zijn...
N. R. C. , 14 Muaht 1911.
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DE NIEUWE SCHOOLWET

Onze correspondent te Brussel schreef ons gisteren naar
aanleiding der door minister Schollaert aangekondigde
nieuwe schoolwet het volgende :
Terwijl door goed-geoefende monden de loftrompet wordt
gestoken, schrilt door de Belgische lucht het obstructiefluitje der kritiek. Weer vinden de vijandige broeders
slechts in dit kakophonisch concert de nationale eendracht , die hunne macht uit moet maken . Nog v6or den
strijd, nog v6or het thema staat geschreven waar ieders
virtuositeit uit blijken moet, stemt het strijdlustig
orkest zijne instrumenten, - en ge weet of zooiets welluidend is. Evenals bij de behandeling van de wet op de legerhervorming - die andere symphonie, waar de regeering
de leiding op haar naam zou nemen - wonen wij , van meet
af, den onwil bij van muzikanten, die zich voor een groot
deel tegen den kapelmeester zouden hebben gesyndikeerd,...
om, na wederz i j dsche toegevingen, eenige maten voor niet,
wat onverwacht cymbal engekl Inge l , eenige paukens l agen ,
die niet in de partituur staan, ettelijke onmuzikale,
maar schrille passages der piccolo en sommige dreigende,
maar onschuldige dondervlagen uit den bombardon, uit te
loopen op eene uitvoering, op eene verwezenlijking, die,
wel niet in alle puntjes zal zijn verzorgd, - de kritiek
behoudt steeds hare rechten ! - niettemin het gevolg zal
hebben dat iedere toehoorder, evenals elke muzikant,
naar huis het gevoel zal meedragen dat het schoon is geweest, en... dat hij thans voor een aantal jaren op beide
ooren mag slapen.
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Want na de militiewet komt thans de nieuwe schoolwet
aan de orde. Na dienstplicht : leerplicht. Na de elegante
oplossing, die de plaatsvervanging, der Belgische burgerij
dierbaar, vervangen moest, zonder iederen rug de ruigheid
van het soldatenpak op te leggen : schoolbezoek verzekerd
aan ieder, zonder den heer Woeste af te schrikken door
het Phares Mane Thekel van het verplicht onderwijs...
En de heer Schol l aert heeft er een wet op gevonden die...
Beter gezegd : van hetgeen de heer Schol l aert er op
gevonden heeft weten wij nog alleen den grond inhoud . Bn
daarom hou ik het ook voor voorbarig, reeds thans mijn
Stradivarius te stemmen, en mij in het concert der imprecaties of der vie iende lofuitingen te mengen. Zoo is het
voor het oogenb l i k kwas i -onmogelijk uit te maken, hoe
het in de nieuwe wet staat met eigenlijken leerplicht,
waar feitelijk alles om draait . In den tekst der ministe-riéele verklaring, aan de pers medegedeeld, staat gedrukt:

"Verplichting : de familievader, welke zijn kind naar
de school niet zal gezonden hebben, zal voor den vrederechter geroepen worden, welke eerst een verwittiging
„

zal geven , daarna eerre vermaning en ten slotte de aanplakking"; eene bepal ing, d ie den vrede- of de kantonrechter,
zonder dat het hem veel geestesinspanning kost , den weerspannigen familievader volgens de berisping, toe laat
voegen : "Gij moet uw kind naar school zenden, anders
krijgt gij van mij een verwittiging ,bij herhaling eene
vermaning, en ten slotte een briefje op uw voordeur of in
een glazen kastje op het stadhuis." Dat hiermee de verplichting nog niet in de wet staat, geef ik toe , (al ken ik
den wetstekst vooralsnog niet) , maar dat ze erdoor in
feite bestaat , zal wel hoofdzaak wezen; de plichtige
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huisvader loopt er geen mindere straf door op dan in sommige Duitsche staten; wat beter is het kind kan niet
van schoolbezoek worden ontslagen, zooal s , meen ik, in
Nederland gebeurt , en in sommige Duitsche landstreken;
en trouwens ... dit is nog maar een ontwerp van wet , dat
al de katholieken voldoen moest v6or het neêrgeleid werd,
en bij de bespreking nog wel gewijzigd kon worden, zelfs
als sommige part i j genooten erbij moesten geslachtofferd
worden. Zagen we niet dat, verleden week nog, een belangrijke groep jong-katholieken, vereenigd in den kring "Rerum Novarum", die minister Renkin vierde, in dezes aanwezigheid een wensch ten voordeele van den leerplicht met
geestdrift toejuichte ?.... Dit is, voor de stemming,
en vooral bij het amendeeren der wet , niet zonder beteeenis....
De mededeeling der regeering bepaalt den duur van het
schoolgaan niet. Wij lezen alleen, dat de schoolbon van
het zesde tot het veertiende wordt uitbetaald, en dat
geen kind vóor het 14de jaar in dienst kan worden genomen.
Dit laatste is eene groote verbetering. Dat het ook op
het landbouwbedrijf toepasselijk schijnt te zijn, plaatst
de Belgische wetgeving boven die van sommige Duitsche
staten, die van schoolverpl icht ing tij del i j k kunnen ont slaan, waar het vee dit mocht eischen. Bij ons worden
voortaan het vee zulke rechten ontkend . Het zal de koewachters spijten misschien . Allicht verliest er de folklorebij . Maar de geleerdheid wordt er op het land ten
zeerste door gebaat.
Ben laatste punt der nieuwe wet - want over de lotsverbetering der onderwijzers kunnen wij hier zwijgen,
als zijnde van minder principieel belang, - is de inrich-
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t ing van den z.g. "vierden graad . " Na het door l oopen van
het volledig lager onderwijs, genieten de leerlingen meer
gevorderd onderwijs met beroepsstrekkingen. Of die vierde
graad verplicht zal zijn, kan ik niet zeggen. Ik hoop
het echter van harte . Nergens maners lijdt de werkman

aan beroepsmededinging als in Vlaanderen. En geen wonder :
of wel past het beroepsonderwijs zich onvolledig bij het
lager onderwijs aan en mist aldus alle uitwerking; of
wel wordt het gegeven op last van grootnijveraars die
er alleen de vruchten van plukken; of wel geschiedt het
te Brussel nl . - in eene vreemde taal ; of wel kunnen

er slechts jongens van den meer-gegoeden werkmansst and
gebruik van maken, daar de meesten bij het verlaten der
school, op elfjarigen leeftijd, als loopjongen "op stiel"
moeten. Loopjongen blijven ze doorgaans tot hun zestiende,
zeventiende j aar . Op hun twintigste j aar hebben zij het
nooit verder gebracht dan tot "halven gast". En tegen
dat ze "stielman" worden, zijn de beste plaatsen weggekaapt door vreemdelingen...
Kon de nieuwe schoolwet daar verandering en verbetering in brengen, het ware al heel mooi . Hetgeen niet wil
zeggen dat het voldoende zou zijn...
N.R.C., 17 Maaha 1911.
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NOG DE NIEUWE SCHOOLWET
Brussel, 18 Maart.
De plattegrond van een huis is _ nog geen huis; een ontwerp
van wet is nog geene wet . En, al draagt het ontwerp des
heeren Schollaert de geestdriftige goedkeuring weg der
geheele rechterzijde, en zelfs die van den heer Woeste,
die zich met den leerplicht veel spoediger heeft verzoend
dan met den dienstplicht; al heeft zelfs de heer Daens,
anders geen vriend der regeering, zijne tevredenheid uitgedrukt en zijne toetreding toegezegd : dat wel eenige
amendementen van 1 inks sommige art ike l en 't zij wijzigen,
't zij nauwer omschrijven, 't zij zelfs gedeeltelijk te
niet zullen doen, v6or we werkelijk van eene nieuwe wet
op het lager onderwijs zullen mogen spreken , komt me onbetwijfelbaar voor.
De linkerzijde inuners schrijft de gedeeltelijke zegepraal der rechterzijde - of beter : haas eigen onvoldoende
overwinning - bij de l aat st e verkiezingen toe aan hare
te groote inschikkelijkheid, toen het gold, dienstplicht
in te voeren. Nu de katholieken een tweede punt van het
l inkerp rograuuna naar eigen zin en behoeften verwezenlijken
gaan, zijn liberalen en socialisten natuurlijk op hunne
hoede; de - strijd tegen hetgeen hun tegenstaat in het ontwerp-Schollaert, waar we thans ook den tekst van kennen,
zal tot het uiterste worden gevoerd. En, komt het ook
niet voor, _ dat iets in dien tekst de wet, en dientengevolge de regeering, kan doen vallen, sommige bepalingen
en toegevingen - ik kom er straks op terug - zijn van
zulken aard, dat ze van nu af aan in de meeste bladen
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het hevigste verzet vinden.
Dit neemt echter niets af van deze groote winst : leerplicht met einddiploma van het zesde tot minstens het
dertiende jaar, zonder eenige uitzondering, voor al de
Belgische kinderen. Deze winst zullen de linkerpartijen
des te minder loochenen, dat ze als het ware eene overwinning is op de regeeringspart i j . Dat het woord pi icht niet
uitdrukkelijk in het ontwerp staat, is alleen een machiavellische streek, die de bentgenooten des heeren Woeste
zich hebben laten welgevallen. Nu de schoolverplichting

geenszins de vrijheid in de keus der school uitsluit,
mag men trouwens zeggen dat al de katholieken er zich
bij hebben neergeleid. Sommigen heffen zulken triumphzang
aan, dat men zelfs die verplichting voor hen evenzeer
als voor de leden der linkerzijde mag beschouwen als eene
lang gewenschte gebeurtenis . Teeken des tijds, zou een
sociaal wijsgeer uitroepen. Drang der noodzakelijkheid,
antwoordt een pessimist. Nieuwe sluwheid, vindt een ach-

terdocht ige politicus.... Hoe het weze , gelukkige gebeurtenis, zegt ieder in de Kamer . En , kon het blijven bij
deze enkele beginselverklaring, dan zou meer en beter
dan ooit op deze vraag "1 ' accord des part i s" eene werkelijkheid wezen....
Dit beruchte "accord" wordt echter onmiddellijk al
verbroken door de wijze, waarop de toepassing van den
leerplicht moet verzekerd worden : vermaning aan de ouders
en afkondiging der weerspannigen schijnen aan sommige
critici heel zwakke middelen. Men moet toegeven, dat ze
op het platteland misschien wel ontoereikend zullen zijn.
De boer houdt niet van nut t e looz e handen bij open monden,
en van bij hooitijd tot na oogsttijd kunnen de kinderen
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diensten bewijzen, die anders geld kosten. Wel is het
gezag van den kantonrechter hier van niet gering belang,
maar sleur en koppigheid zijn toch nog machtiger. Gelukkig
is het machtigst : de pastor. Op dezen zal de wet beroep
moeten doen. En daarna loopt alles wel op wieltjes...
Ik meen trouwens te weten dat de meeste Du it sche staten
geene andere dwangmiddelen kennen of toepassen. Bij ons
zou tijdelijke onthouding van den schoolbon met verplichting zelf in het bedrag te voorzien, misschien een voordeelige prikkel zijn. Ik meen echter dat de leerplicht
tot het dertiende jaar toe, eenmaal in de zeden getreden,
geen kwaden wil bij de ouders meer ontmoeten zal . Van
nu af aan zijn de steden er tegen gevrijwaard : schoolgaan,
en zelfs lang schoolgaan is, zonder wettelijke verplichting, en voorzoover de omstandigheden het toelaten, gewoonte geworden. De sociale beweging heeft daar ruimschoots toe bijgedragen. Vreemde mededinging heeft al
onze werklui overtuigd van het nut van het onderwijs.
En geen twijfel, of beter begrip van de nooden in den
landbouw, beter inzicht in het boerenbedrijf, zoo voor
den werkman als voor den pachter - en de verbetering,
in Brabant begonnen, zet zich over West-Vlaanderen naar
het Oosten uit , - zal , binnen enkele j aren, ook onder
de plattelandsbevolking de onontkomelijke noodzakelijkheid
van degelijk onderwijs doen inzien. En dan zal men niet
meer denken aan de dwangmiddelen, die men wel gebruiken
kon oen de dorpsjeugd aan de hyperbolische plak van den
magister te plooien.
Een andere vraag rijst bij de schoolverplichting :
zij die onderwijs thuis genieten, blijven natuurlijk van
het bezoek eener openbare school verschoond. Hoe zal men
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echter 1°. dat huisonderwijs vaststellen, 2°. den graad
van geleerdheid bepalen ? ... Ik geloof wel dat dezelfde
moeilijkheid heerscht in alle landen waar leerplicht in
voege is. In Duitschland althans bleef ze onopgelost.
Bij ons is van nu af aan iedere jongeling, die hoogere
studies doen wil en geen drager is van een einddiploma
M. 0. , door een erkende school afgeleverd , verplicht tot
een examen voor een middenjury. Dit echter brengt niet
nee, dat wie zich tot mindere studie bepalen wil, de
kennis van op de lagere school zou bezitten. Zal men hierant rent zijn . toevlucht moeten nemen tot een nieuw examen ?
Men kan het denkbeeld verdedigen, en gelijkheidshalve
zou dergelijk examen zelfs zijn nut hebben . Bedenkt men
echter dat de kinderen , die privaatonderwijs genieten,
't zij tot de hoogere standen behoo ren , die ongetwijfeld
voor voldoende geestelijke ontwikkeling zorgen, 't zij
ziekelijk of gebrekkelijk zijn en daardoor als het ware
buiten de wet staan, dan vraagt men zich af of een examen
een andere bet eeken i s hebben kan dan die van eene formaliteit, hinderlijk als de meeste formaliteiten.
Een bezwaar, dat van heel wat grooter gewicht is en
tot groote misbruiken aanleiding kan geven, is de toekenning van den schoolbon. Tegen dezen nieuwen maatregel
is de oppositie dan ook ten zeerste gekant . Dat men er
bezwaarlijk een anderen vorm voor vinden kan, verergert
de vraag. En daar andererzijds de eigenlijke vrijheid van
den huisvader er van afhangt , vermindert de moeilijkheid
niet . Immers , het gaat niet aan, te zeggen aan de ouders:
Zendt ge uwe kinderen naar eene off ic ieele school , dan
genieten zij van den schoolbon ; stuurt ge ze naar de
vrije school , dan moet ge maar zelf er al de lasten van
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dragen maar vast staat het : naar school moeten ze, tot
ze einddiploma kr i j gen ! ... Nu is - behalve de groote
kosten die voornamelijk de staat ermeê op zich neemt de vraag, die er eigenlijk geene is , of de mededinging
der vrije school aan het officieele onderwijs er niet
moedwillig in de hand door wordt gewerkt. Die schoolbon
kan maners worden beschouwd als eene premie aan den ijver
der niet -off icieele scholen, kloosterscholen meestal.
Wel straft art. 15 der nieuwe wet op strenge wijze al
wie drukking in dien zin uit zou willen oefenen, of die
er in toestemmen zou, zich door een of ander laakbaar
middel zijne gewetensvrijheid te laten benemen. Kont rooi
bestaat echter over dezen maatregel niet , zoodat hij wel
kon worden ontgaan... En hier vooral heeft de regeering
voor den tegenstand der tegenpartijen te vree z en . Zal
zij het middel vinden, om aan bedoeld art. 15 de noodige
sanctie bij te zetten, zoodat alle concurrentie, van waar
ze ook kome, en walgelijk gelijk ze bij zoo een edel onderwerp steeds is , onmoge l i j k wordt ? ... Aan afschaffing
van den schoolbon - het radikaalste middel - valt niet
te denken : de lasten, door de nieuwe wet in het leven
geroepen , zijn te groot , dan dat men ze onmiddellijk en
zonder meer aan gemeente en provincie opleggen zou. Er
zou dus moeten worden gezorgd, dat de vrijheid van den
huisvader in geenen deele in verzoeking warde gebracht.
Misschien kon de wijze van uitbetaling der schoolbon hiertoe bijdragen. Het argument , dat de groote steden meest
alle liberaal zijn, en dat clerical isat ie bij middel van
drukking op de ouders alleen in kleine centra kan gelden,
mag hier althans niet gelden, daar het minder aankomt
op de gezindheid die op den vader in wil werken dan op
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het feit , dat op zijn vrijen wil invloed kan worden gebruikt... Hoe het weze : hier zal een meer preciese formuleering moeten worden gevonden, eene althans die betere
waarborgen oplevert, willen wij de vraag van den leerpi icht opgelost zien door eene eendrachtige Kamer, wat
zoowel voor het land als voor regeering zelve ten zeerste
wenschelijk is.
N. R. C. , 20 Macrxt 1911.
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BIJ DE VREESE
Brussel, 19 Maart.
Gisteren ben ik op bezoek geweest bij Godefroid de Vreese.
Ik wist, dat hij een paar nieuwe medailles gemaakt had,

en hij had mij zeer vriendelijk toegestaan deze eens bij
hem te komen bekijken. Daar waren in het voorgedeelte
van zijn mime atelier eenige beeldhouwwerken, die hij
onlangs had gemaakt , waaronder dat , bestemd voor den Mont
des Arts en dat er dezen zomer al in staff te zien is
geweest , maar bepaald nieuws was er niet. De maker van
het schitterende monument voor den Sporenslag, dat nu
te Kortrijk (zijne geboortestad) staat , heeft tegenwoordig
zijn tijd het meest noodig voor zijne medailles, en ik
was ook meer den medailleur dan wel den beeldhouwer komen
bezoeken, en heb mij hierover niet te beklagen gehad.

A tout seigneur , tout honneur. Zooals men weet , is De
Vreese de maker van de nieuwe geldstukken met den kop
van koning Albert ; deze zijn, hoewel zeer vlak gehouden,
voortreffelijk geslaagd. Nu is hij echter bezig aan een
nieuwen kop voor het 20-frankstuk, welke hem is opgedragen
onder eene voorwaarde, die menig ander zou afschrikken;
het relief mag n.l. maar 5 m.M. dikte hebben en dat op
een plaquette van 75 c.M. middellijn ! Maar voor een moeilijkheid is De Vreese niet bang; al lachend, hier en daar
vlugjes aan de weeke klei een retouche gevend, legt hij
u uit , hoe hij it nu wel bereikte om aan dat weinige
relief toch perspectief te geven. De nieuwe kop is pracht ig gelukt , de koning , meer mannelijk dan op het vorige
model, heeft een uniform aan , waarvan de geborduurde kraag
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en de omgeslagen revers van de jas heel goed doen.
Ben ander nieuwtje is de plaquette, koning en koningin
aangeboden door eenige vrienden van het sanatorium voor
tuberculose-lijders, een liefde-werk waarvoor de koningin
zich bijzonder interesseert. Aan de eene zijde het vorstelijk echtpaar, de prof ie l s over elkaar, beiden zeer goed
getroffen; op de keerzijde : de goedheid troont in de
harten, eene knielende vrouw, die haar kindje in de opgeheven armen aan de koningin aanbiedt, een opgaande zon
op den achtergrond. Vooral het loshangende kleed van de
koningin maakt met zijn smedige lijnen een mooien indruk.
Verder zag ik een medaille, door bewonderaars aangeboden aan Baron Kervyn de Let t enhove , den organisator der
tentoonstellingen van Primitieven, van het Gulden Vlies
en der 17de--eeuwsche kunst; met liefde is zijn portret
uitgebeeld; trouwens, het fijne diplomategez icht van dezen
aristocraat leende zich tot iets heel bijzonders. Ook
de karakteristieke kop van Beernaert , eveneens een nieuwe
medaille, is uitmuntend weergegeven. Vooral in het treffen
der gelijkenis zoekt De Vreese . zijn meester. Verscheidene
andere werken ga ik voorbij ; de werkkracht van De- Vreese
is werkelijk bewonderenswaardig; twee nog onuitgegeven
medailles wil ik even vermelden. Bij het internationale
congres van numismatiek, verleden j aar hier gehouden,
is op een banket aan De Vreese gevraagd, of hij een medail le wilde maken van den voorzitter E. Babelon, den geleerden Franschen penningmeester; toen hij dit terstond aannam, vroeg een over hem zittende confrère, of hij de keerzijde mocht maken, hetgeen afgesproken werd. Deze medaille, die dezer dagen aan de Vrienden der Medaille zal uitgegeven worden, vertoont nu op den door De Vreese gemaakt en
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kant het borstbeeld van den gesoigneerden Franschman met
een puntbaardje en zijn vorschende oogen ; de andere zijde,
van de hand van R. Bosselt te Düsseldorf, een antieken
krijger, geinspireerd naar klassiek model; de helmkam
en een stuk van het ronde schild vullen hier het veld
op zeer gelukkige wijze.
En wat ik nu voor het l aat st bewaarde, is ook het kostelijkste; De Vreese's oogen beginnen te tintelen van plezier als hij u dat vertelt. Op een dag komt er een Amer i kaan bij hem, afgevaardigde van de American Numismat ic
Society, en zegt : wij houden te New-York een tentoonstelling van moderne medailles, daaruit zullen wij kiezen,
wien wij het maken van een plaquette voor ons genootschap
zullen opdragen; ik neem wat van uw werk mee . De Vreese
denkt : die eerste prijs is toch voor de Franschen, en
vergeet de zaak verder . Een paar maanden later wordt 's
avonds laat aan zijn atelier gebeld, telegram uit Amerika : U hebt eersten prijs, maak dus plaquette; betalen
drieduizend dollar. Daar is hij nu bijna mee gereed en
't is weer een trouvaille ! Waar haalt hij toch weer voor
elk onderwerp de idee vandaan ? Aan den voorkant een vrouw
op den Amer ikaanschen arend , vliegend naar de zon der
vrijheid, prachtig van opstijgend elan; op de keerzijde de Amekaansche maagd staande op een wereldbol, die de artiesten,
voorgesteld door een jongeling, oproept bij haar den prijs
der overwinning te komen behalen. Vooral de voorzijde
is prachtig getroffen.
Zoo'n uurtje bij De Vreese is een feest.
N. R. C . , 21 Nk,cccat 1911.
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DE SCHOOLWET EN DE PARTIJEN
Brussel, 22 Maart.
Zat ik in de minister-huid des heeren Schollaert, ik zou
me, stel ik me voor, weinig lekker gevoelen. Want, al ligt
het nu ook in de speciale rol en in de bijzondere bevoegdheid van den heer Schollaert, zijne politieke vrienden
uit moeilijke passen te redden,

ze

langs het geheimzinnig

oorlogspad te voeren, en hun, waar de overwinning voor
goed verbeurd is, dan toch nog eene eervolle en haast fiere
neêrlaag te verzekeren, - dan zou het op zijn minst behoorlijk zijn, dat bedoelde politieke vrienden den heer Schollaert niet steeds alleen... de glorie van de zegepraal
lieten...
Ik weet niet of de politieke vrienden van minister
Schollaert in zulke mate den invloed van wijlen Alphonse
Daudet ondergaan, dat ze allen, of voor een goed deel althans, . sedert enke l e weken - het voorjaar ! het voorjaar !
- doen gelijk de Sous-préfet uit "Les Lettres de mon Moulin", dewelke in het woud, bij het plukken der viooltjes,
de officieele redevoering vergat, die hij van ambtswege
moest gaan houden. Ik stel alleen vast dat ze,telkens

als hun voorman in de klem gaat kamen, eene gelegenheid
vinden om er hem wat dieper in te duwen . Toen het , bij
den aanvang van het parlementaire jaar, alles zoo goed
bij ons scheen te willen gaan, en eene eensgezindheid
heerschte, die haast aandoenlijk werd, loste de rechterzijde allengserhand de banden van tucht en orde die, beter
dan eerel inten, haar sieraad waren. Het kwam zóover,, dat,
bij het geval der onderwijzeres te Muysen (die, thans be276

roemd, in de pers aankondigt dat ze van plan is een uitstapje naar Antwerpen te doen) , die tuchteloosheid in "je

m'en fichisme" was gekeerd en tweederden der heeren van
rechts minister Schollaert aan de handen van gezel Vandervelde, en hun partijgenoot Wauwermans aan de... uitingen

van gezel Royer overlieten. Gisteren nu mocht men er zich
aan verwachten, dat onze premier zijn ontwerp van schoolwet
zou hebben te verantwoorden; dat eene stemming zou worden
uitgelokt over den... ijver waarmede men bedoelde wet opdringen wilde; en - op de negen en tachtig leden van rechts
was een goede helft afwezig, zoodat niet alleen het ministerie, maar zelfs het bureau der Kamer in het nauw werd
gebracht. Immers, het is gewoonte dat een wet sontwerp naar

de afdeelingen verzonden wordt , drie dagen nadat het neer
werd gelegd; het kabinet had dus voor heden reeds een begin
van bespreking verwacht en gehoâpt; de linkerzijde houdt
thans echter van zulken spoed niet , eischte tegen voorzitter en regeering in de verdaging tot na Paschen; en dank
zij de talrijke afwezigen rechts en eenige afinAligen die
Woeste en diens kwade luim volgden, moest men toegeven.
Zoodat het ongelukkig ontwerp per se er door depreciatie
ondergaat, het lot deelend der vijgen, die na zelfden datum

van hunne waarde en hoedanigheid heeten te verliezen...
Dat Schollaert's ontwerp voor de linker-coalitie geen
genade zou hebben gevonden, had ik u voorspeld. Wat met
de militaire wet was voorgevallen, mocht niet herbeginnen.
En wat vooral niet kon worden geoorloofd : de rechterzijde
mocht v6or de verkiezingen van 1912, en dit - natuurlijk !
- ten bate van hare vrienden, het tweede punt van het linkerprogramma niet verwezenlijken. Na dienstplicht, de leerplicht, onder welke sausse dan ook : het was de dood van
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alle hoop op overwinning. Wat dus ook mocht gebeuren :
de nieuwe wet Schollaert moest maar wachten, totdat men
den kiezers had duidelijk gemaakt, welk machiavellisme ze
verborg. Het bracht misschien de regeeringspart i j in minderheid; het ontnam haar bijna zeker nog een paar zetels.
En al de goede bedoelingen des heeren Schollaert zouden
vruchteloos zijn geweest ... Deze voelde en wist het : met
eene eenigszins onvoorzichtige overijling heeft hij het
onmogelijke gedaan , om zijn ontwerp

maar gauw in behande-

ling te brengen. De inschikkelijkheid van zelfs den heer
Woeste kon hem goede hoop geven .. Zijne partij was lang
niet zoo verdeeld als bij de legerwet. Maar nauwelijks
waagt hij eene eerste verkenning, of de vijand springt
toe ; zijne vrienden doen... als de sous -préf et van Alphonse
Daudet ; en hij lijdt eene neêrlaag nog v6or het zwaard
kon getrokken worden....

Hij zal trouwens bekennen, dat zijn ontwerp gemakke l i j k
tot kritiek aanleiding gaf . In een dubbele motie van beide
linkerzijdenuit zich die kritiek dan ook zeer scherp.
Ik-zelf heb getracht zeer onpartijdig aan te wijzen waar
de nieuwe wet, 't zij in schijn, 't zij in werkelijkheid
mank aan ging . Links heeft men er zich trouwens wel voor
gewacht , de moeilijkheden, waar de regeering mee te kampen
had , in overweging te nemen . Die moeilijkheden waren talrijk en niet gering, en welke partij ook zou er mee af
te rekenen hebben. Zou men links ook eensgezind zijn, de
schoolverplichting onomwonden en 'in volle letters in de
wet neer te schrijven : men weet er, of kan er vermoeden,
welken weerstand de regeering bij sommige leden der rechterzijde zal hebben ondervonden, om er het

beginsel van aan

te doen nemen. Men weet trouwens, dat één enkel woordje
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amendement , tegen den wil der weerbarstige katholieken
in, in de nieuwe wet den leerplicht uitdrukkelijk uitroepen
kan. Dit laatste geldt eveneens voor wat de onderwijzers
- off icieele als vrije, liberale als klerikale - op de
verhooging hunner jaarwedde op het ontwerp zeer luidruchtig
en met eenig recht hebben aangemerkt : persoonlijke inl ichtingen laten mij- toe mede te deelen, dat hieromtrent van
nu af aan een amendement wordt voorbereid , dat met voldoende kansen is omringd om door geheel de Kamer te worden
aanvaard . B1 i j ft natuurli jk het gro ot e , het onontkomelijke
struikelblok : de schoolbon. Het kan door niemand ontkend :
de openbare machten nemen er een deel van het confessioneel
onderwijs door ten laste ; de mededinging aan het officieel
onderwijs wordt er niet minder op; de huisvader wordt,
hoe de wet ook beteugel ing tracht in te voeren , overgeleverd aan de drukking en de verleiding van het particulier
onderwijs; millioenen zullen in de kloosterkisten worden
gestort ; de autonomie der gemeenten wordt er gedeeltelijk
door aan banden gelegd : al deze argumenten, door de liberale linkerzijde geopperd -in hare protestmotie, berusten
op feiten. De heer Schollaert zal hier echter op antwoorden
- en dán komen wij voor een dilemma te staan, waar de oplossing niet goed is van in te zien -: "In België is leerpi icht niet zonder Kosteloos onderricht te denken. Het
kwam er dus op aan, Kosteloos Onderricht tot stand te brengen voor ieder. Want werd alleen het Officieel Onderwi j s
kosteloos verstrekt , dan pleegden wij een dubbelen aanslag
op één der vier vrijheden onzer grondwet : de vrijheid
van onderwijs. Immers : dan zouden wij den behoeftigen
huisvader beletten zelf de school te kiezen waar hij zijn
kind heersturen wil ; en ten tweede : wij zouden hem , die
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onderwijs geven wil, beletten zijn grondwettelijk recht
ten volle uit te oefenen. Staat smonopol ium van het onderwijs sluit vrijheid van onderwijs uit. Dus... - Nu beken
ik, Schollaert, dat het confessioneele onderwijs door mijn
ontwerp ruimschoots wordt gebaat. Dit is echter... louter
toeval. Er zijn socialistische scholen die van dezelfde
voorrechten als de kloosterscholen gaan genieten; ook wel
liberale. Misschien zijt ge, volgend jaar al, meester in
den lande ; gij schaft , als in Frankrijk, de congregaties
en zelfs hunne scholen af; gij sticht in de plaats scholen
naar uwe eigen beginselen. En dan vraag ik mij af : wie
geniet er dan en in dat geval van mijne wet ? ... Gij zult
me zeggen : dit alles is theorie. Ik antwoord : ja, theorie... die toevallig ten gunste onzer vrienden uitvalt,
maar ook den uwen zou kunnen ten goede komen..."
Ziedaar de houding van den heer Schollaert tegenover
de partijen. De houding van een soph i s t ? Dan in elk geval
van een soph i st , die wonderlijk wordt geholpen door het
princiep : leerplicht. En niemand zal wel begeeren dat
dit princiep ervoor in gevaar wordt gebracht.
Hetgeen niet wil zeggen dat het Schollaert-ontwerp de
volmaaktheid is : ik wees er herhaald en uitdrukkelijk
.

op. Ik zeg nogmaals : de plattegrond van een huis is nog
geen huis. Men brenge dus eene noodzakelijkheid, die door
de drie partijen en door gansch het land erkend wordt,
niet in gevaar door kleinzielige obstructie. En, al is

haast en spoed geen hoofddeugd, men offere niet onvoorwaardelijk aan moedwil eene zaak van algemeen belang... al moest
het ontwerp erbij vallen...
N. R. C . , 24 Macht 19 11 s
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DE TWEE SCHOOLWETTEN
Brussel, 3 April.
De wet der reactie heeft nooit de Belgische politiek beheerscht, als thans. Of beter : niet zoozeer de politiek,
dan de openbare meening &Ter de politiek. Op geestdrift
niet te beteugelen is eene haast bevreemdende verwoedheid
gevolgd; en thans wisselen beide af, om weêr in samenzang
omhoog te klinken, weft bij beurte dan een weldoorvoeld
-

couplet te kwelen, en nu en dan zelfs dissoneerend tegen
elkander op te schrillen als gold het een oude vijandschap, in plaats van slag en weérslag eener zelfde wet :
die van het leven.
Het mooist en het meest-bevreemdend van al is, dat
die geestdrift en die verwoedheid eene vraag gelden, die
de Belgen anders doorgaans onverschillig laat : die van
het onderwijs. Zouden wij dan werkelijk een kultuurvolk
worden ? Zou het waar zijn dat we ons am de intellectuëele
toekomst van het dierbaar vaderland gaan bekommeren ?
Gaan wij het spreekwoord omkeeren, en, Breughel, Teniers
en Brouwer ten spijt, als echte Byzantijnen decreteeren :
"Primum philosophari, deinde vivere" ?... Men stelle zich
gerust : zoo bij ons geestdrift en verwoedheid in de Belgische lucht wapperen als oproerige vlaggen, en dit naar
aanleiding van een schoolkwestie, dan is het omdat die
schoolkwestie iets anders vefbergt, andere drijfveeren
wakker maakt , sommige prikkels inhoudt die... Maar het
vervolg van dit epistel gaatuonmiddellijk alles duidelijk
maken.
De geestdrift geldt - moet ik het u nog zeggen ?
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de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool...0 vrees niet,
geachte lezer : ik ga niet verder op het onderwerp in.
Dit wordt in elk geval geen nieuw pleidooi. En hoogstens
wilde ik er u even aan herinneren dat de vraag der vervlaamsching een eersten stap naar hare oplossing of....
verwerping heeft gedaan, door - dank zij de zorgen van
drie katholieken, twee liberalen en éen socialist, - ontwerp van wet te worden, en aldus tot het gebied der wetgeving te gaan behooren. Dat bedoeld ontwerp echter spoedig
ter spraak komt, b.v. dit parlementsjaar nog, durf ik
betwijfelen. Zonderling hoe sommige wetten onmiddellijk
ter bespreking worden genomen, gretig verdedigd en bekampt,
van bij hun ontvangenis geslingerd tusschen de polen der
politieke gezindheden ! Zulk lot staat het ontwerp aangaande de Vlaamsche Hoogeschool niet te wachten : daarom
heeft het te weinig met eigenlijke politiek te maken. Voorgesteld door de drie partijen, en door gezagvoerders
nogal , kan die wet , eenmaal in behande l ing , wel aanleiding
geven tot heel wat gekibbel , tot den hevigsten strijd,
die dan ook zeker niet lang uit blijven zal. Van onmiddellijk profijt is hij echter voor de partijen niet. Noch
katholieken, noch liberalen, noch socialisten hebben er
winst bij, de bespreking te bespoedigen. In verkiezingstijd kon pro- of contra-gezindheid van een kandidaat wel
een voorwaarde van wel- of niet-slagen zijn voor hem,
in Wallonië, als in Vlaanderen. Maar de kwestie kan de
onderlinge verhouding der partijen in het Parlement bezwaarlijk wijzigen, tenzij voor éen enkelen zetel misschien. En eenmaal dat een ontwerp van wet geen grootere
macht bezit, oordeelen onze praktische Kamerleden dat
het wel nog een beetje wachten kan...
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De voorstanders der vervlaamsching van de Gentsche
Hoogeschool zullen trouwens om dat gedwongen wachten geen
al te diepe zuchten slaken : het wetsontwerp is als goede
zuivere wijn, die bij rusten alleen winnen kan. Behalve
dat de tijd de scherpste hoeken afslijt en de felste
tegenkant ingen tot bedaren brengt , wordt de volkswil in
Vlaanderen zoo kalm-sterk, zoo bedaard-bewust, dat zeer
zeker geen enkel Vlaamsch volksvertegenwoordiger er tusschen dit en enkele maanden nog aan weerstaat. Lederen
Zondag worden in Vlaamsche steden en dorpen openbare meetings ingericht, waar Vlaamsche ontwikkelden zich niet
schamen, aan het volk duidelijk uiteen te doen wat met
de Hooge s choo lkwe st ie bedoeld wordt. Soms hebben twintig
van die meetings op één Zondag plaats . En het volk interesseert • er zich aan meer dan men zich denken kan. Opmerkenswaardig feit : in de nijverheidscentra, waarvan men
verwachten mocht dat de werklieden-toehoorders de kennis
van het Fransch als eene voorwaarde van betere ontwikke-

ling zouden achten (zij zijn omringd van Waal s che ingenieurs en meestergasten), is de beweging voor de vervlaamsching der Gentsche Universiteit het levendigst. Terwijl
in de landbouwstreken de geestelijkheid, die er de leidende macht bezit, geheel Vlaamschgez ind is, soms tegen de
bisschoppen in , en aldus de gezindheid der bevolking bevestigt. Zoodat men zonder overdrijving mag spreken van

Vlaamsche land, waar de tegenkan ing== rn e-nk1 e groepen op = af stuit , en waar de volksvertegenwoord i ging.mee _ _af te rekenen zal hebben, eenmaal
eene eensgezindheid in het

dat het ontwerp - Van Cauwelaert-Franck-Anseele zal ter

sprake komen... Wanneer dit nu echter gebeuren zal ?...
Een wetsontwerp, dat niet lang op bespreking heeft
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doen wachten is het verwoedheid-wekkende ontwerp-Schollaert over leerplicht. Nauwelijks neergelegd werd het
den druk waardig gekeurd en naar de afdeelingen verzonden.
Ik moet zeggen dat die haast het kwalijk bekomen is :
ontvangen als een hond in een kegelspel en als een deurwaarder door een gezelschap "rap ins" , werd het er met
zulke strengheid bejegend, dat men gaat vreezen voor het
leven ervan. Br is zelfs spraak dat minister Schollaert
zijn ontwerp intrekken zou, het even zou wijzigen, en
dan opnieuw zou neerleggen... als de, iedere maand wisselende, samenstelling der afdeelingen een beter, meer gunstig uitzicht aan zou bieden... Of dit middel helpen zou,
weet ik niet. Want de nieuwe schoolwet wordt niet alleen
in het Parlement bevochten : de tegenstanders ervan zijn
er in geslaagd, door gansch het land, en niet het minst
in het katholieke Vlaanderen, eene verbittering , een
weerstand te verwekken, allereerst bij de onderwijzers;
- weerstand die wel is waar slechts sommige punten der
nieuwe wet raakt, maar niet te minder hevig is en de regeering zeer zeker tot nadenken zal nopen....
Het dient gezeid : die heftige, verwoede tegenkanting,
behalve dat ze politieke taktiek is, is vooral te wijten
aan de al te voorzichtige vaagheid, aan de weinig-stipte
formuleering der wet. Deze schrijft leerplicht voor; zij
bepaalt het einde der studies op 13 of 14 jaar, na toekenning van een diploma; zij richt een vierden graad in,
met beroepsonderwijs tot grondslag. Maar dit alles doet
ze z66 omslachtig en z66 behoedzaam, ik zou haast zeggen
zóó dubbelzinnig, dat de . tegenstanders er gemakkelijk
stof in vinden, om de regeering in hare eigen doeken te
wikkelen, en met haar eigen tekst te tergen en te vellen.
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Bene andere onvoorzichtigheid in dit ontwerp, dat er
anders zoo voorzichtig uitziet, is : gesproken te hebben
van de toekomstige jaarwedde der onderwijzers. De nieuwe
wedde wordt berekend op de bepalingen, die in de nieuwe
wet voorkomen, - bepalingen waarvan men geenszins weet
of ze zullen worden aangenomen, en waarop men dus moeilijk
bouwen kan. Het heeft de onderwijzers - arme drommels
trouwens, waar het goed aan te vergeven is dat ze aan
hun dagelijksch brood denken, - niet belet, op die nieuwe
gegevens te vallen, duizend berekeningen te maken en te
ondervinden... dat de nieuwe wet voor hen eene teleurstelling zou zijn. Inde irae ,natuurlijk, en eene beroering
die gretig weerklank vinden moest op de banken der oppositie. Beroering die men tevens vermijden kon, door de
nieuwe jaarwedde eerst na het stemmen der wet vast te
stellen, wanneer men op vasten grond kon werken en geen
beloften meer doen moest... die op desillusies zouden
uitloopen.
De groote knoop in het nieuwe ontwerp blijft de schoolbon. Iedereen ziet in, dat zonder eene regeling in dien
aard, leerplicht tot de onmogelijkheden behoort. Maar
de meesten meenen tevens dat, voorgesteld als de schoolbon thans wordt, deze onvermijdelijk tot allerlei misbruiken aanleiding geeft. Alle soorten van voorstellen
doen de ronde om hem te vervangen . Men zou , b.v., de gemeenten toelaten, alleen voor de kosten van den leerplicht
te zorgen, waar zij dit verkiezen, de staat zou alleen
tusschen komen waar dit door de gemeenten gewenscht zou
worden. Anderen zien heil alleen in de uitsluiting van
den huisvader : deze zou, op den gegeven ouderdom - zes
j aar - zijn kind naar school hebben te sturen; staat,
285

provincie en gemeente zouden tezelfder tijd voor dat
kind het vastgestelde bedrag storten in eene bijzondere
kas, beheerd door afgevaardigden der drie genoemde lichamen, die, op gegeven termijnen, de onderscheiden toelagen
aan de scholen uitreiken zouden. Gevolg daarvan zou zijn,
dat de drukking op den huisvader in dit geval niet grooter
zou zijn dan thans, hetgeen met den schoolbon misschien
niet aldus zijn zou.
Hoe 't weze, de vraag is verre van gemakkelijk, te
meer dat de systematische obstructie der oppositie niet
meehelpt, ze op te lossen. Het gevolg hievan kan men gemakkelijk raden : of wel wordt de bespreking der wet er
onmogelijk door; of wel wordt deze alleen door de rechterzijde gestemd. En beide gevallen waren, voor de regeering,
al even weinig te wenschen ... .
N.R.C., 4 Aryci2 1911.
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"LA LIBRE ESTOTIQUE"

Brussel, 6 April.
Onder, buiten, boven de kunsttentoonstellingen, die elkander van October tot Mei in drie, vier zalen gestadig
opvolgen, blijft de "Libre Esthétique" een rang bewaren,
die haar ieder jaar de beteekenis en den luister bij zet
van eene gebeurtenis , van een feest waar men lang op gewacht heeft , en dat de innigste verwachting komt bevredigen. Middenin de honderden proeven van pretentieuze onbeholpenheid of voldane handigheid, die de overige tentoonstellingen, en zelfs de beste daaronder , uitmaken , biedt
zíj steeds - en men weet het bij voorbaat - dat onverwach-

te en verrassende, dat nieuwe en frissche, die vrucht
zijn van onbevangen oprechtheid en die schoone kunstdrift,
welke onmiddellijk voor het kunstwerk innemen, hoe bevreemdend het bij eersten aanblik moge wezen of hoe onvolhet ook in de uitvoering zij. Ja, in zijn dolste
maakt het
vertooningen, in zijne meest-extravagante uitingen, blijft
het Salon der "Libre Esthétique" de zuiverste, de blijdste
en de moedigste expressie van belangelooze liefde voor
de kunst, en tot zelfs voor het "métier", voor het ambacht
van schilder of van beeldhouwer. Het blijft, in al zijne
boudheid, eene school der eerlijkheid, der onversaagde
eerlijkheid. En daarom heeft men telkens zoo'n plezier
er heen te gaan, zeker trouwens, dat men er steeds interessante dingen vindt , en zelfs met de vrees , dat men
er soms wel iets afschuwelijks te zien krijgt.
Vérwoede boudheid, gezochte buitenissigheid : zij ko287

men dit jaar in de "Libre Esthétique" veel minder voor
dan op sommige vorige tentoonstellingen, waarvan het juist
de bedoeling was, didactisch haast de verst-gedreven
uiting te openbaren van de meest-moderne richtingen. Denk
daarom niet dat dit jongste Salon "braaf" zou zijn geworden. Ik ken burgers die er met verbijstering door geslagen
zijn geworden, want de meeste exposanten behooren tot
de minst toegevende impressionisten. Nöchtans, de algemeene indruk is, voor wie de kunstbeweging der laatste
j aren gevolgd heeft , een indruk van rust , van bezonkenheid, van rijpe meesterschap, die getuigen van de vredige
hoogte, door een Cross, een Van Rysselberghe, een Denis,
een Guérin bereikt.
Van Cross , verleden j aar gestorven, heeft men een twintigtal doeken weten te verzamelen. Veel meer nog dan van
eene wondere verfijning van het gezichtsorgaan, van een
ongelooflijk analytisch vermogen der zenuwvezels, geeft,
dunkt me, deze kunst blijk van een hartstochtelijke liefde
voor het licht. Immers, het schijnt hier minder angstval-

lige natuurgetrouwheid te gelden, bereikt trouwens met
verbluffende en weergalooze beheersching : uit deze doeken
straalt een lyrische drift , zingt een dionysische roes,
glanst een apollonische luister, die er de voorstelling,
het hoekje natuur, het landschap of de figuren van vergeten laten, om in het geheugen de felle of zachte bewogenheld alleen, het fijnere gevoelselement , dat zich steeds
am het licht en naar het licht beweegt , te prenten en
te behouden. Zelfs onder de fijnste en scherpzinnigste
luministen zal Cross door het ongelooflijk schakeeringsspel zijner schilderijen blijven uitmunten, en dit, niet
door zijn geduldig of hyperesthetisch naspeuren van wis-
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seiende tonen en tinten, maar door zijn innerlijke zonnig-

held, door het eeuwig nuanceeren de l icht dat in hem moest
zijn. Want men merkt het al heel gauw : deze tafereelen
zijn er verre van, steeds getrouwe weergaven der natuur
te zijn, men wordt heel goed gewaar, hier met transponee-

ring te doen te hebben, - eene t ransponeer ing in den gemoedstoon ; het geldt hier minder, ik herhaal het ,het landschap
of het figuur als z oodan ig , in vorm en kleur , dan het
gevoel van den schilder om dat landschap of dat figuur,
- het gevoel van eenen der grootste zonneschilders.
Meer dan zulke fijnheid-in-krachtbezit Theo van Ry s se lberghe een breeden decoratieven zin, waar hij hier
van getuigt in zes groote landschappelijke paneelen, met
de nobelste groepen en gedaanten, naakt of gekleed, gestoffeerd. In de impressionistische kleurengamma gehouden,
meer gedempt en om zoo te zeggen herleid tot stabiliteit,
tot eene vaste, bestendigde waarde, l at en zij de vraag
rijzen, of zij er niet als de ontkenning van alle impressionisme ,van het vluchtige dat de grond van alle impressionisme uitmaakt , door worden. Is deze vernieuwing der
decoratieve toonscala de negatie niet van het princiep,
waar ze haar oorsprong in heeft ? ... Men moet het gevoel
der maat, men moet den tact van een Rysselberghe bezit-

ten, om het euvel te ontgaan, 't zij van dergelijke paneelen heusche schilderijen te maken, 't zij de kleur echt
en f r i sch genoeg te behouden om ze niet te laten ontaarden
in eene nieuwe overlevering, een nieuw "poncif". Dat hij
het gevaar wist te ontgaan, bewijzen de schetsen der schilderijen die de groote paneelen omringen, en vooral die
twee prachtige portretten waar, bij eene verbreede, rij-

per geworden, minder-angstvallige "manier", de meester
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niets van zijne psychologische doordringendheid ingeboet heeft.

Van Maurice Denis kon men bezwaarlijk zeggen, dat hij
de kleurenschaal der impressionisten tot decoratieve doeleinden zou hebben gebruikt . Hoe klaar hij weze : dat klare
heeft hij , in de vlakke tonen die hij gebruikt , meer van
de It al iaansche primitieven geërfd dan van zijne t i j dge nooten, althans in zijn jongste werk. Dit valt te meer

op in doeken die, als de Nausikaa, die hier wordt getoond,
meer schetsen zijn dan doorgevoerd werk. Zijn klassiek
ideaal laat Denis tot zeer vroeg opklimmen : tot bij een
G iot t o . Zijn eigen blijde en vroom en spee l sch gemoed
leidde zijn keus niet alleen tot vormen, maar ook tot
kleurharmonieën, waar zijne impressionistische opleiding
hem trouwens gevoelig voor maken moest . En zoo zien we
hoe de modernste verfijning haar-zelf terugvindt in de naieve piëteit eener aanvangende en nog haperende kunst.
De kunst van Charles Guérin, zij , hapert niet . Zij
is naief noch blijde : zij is moede en wijs. In hare gedempte, zeer moedwillige kleurenpracht; in haar keus van
onderwerpen; in de kleedij harer figuren, en tot in het
veege, als doode licht dat ze beschijnt, is ze weemoedig
en zou ze pijnlijk worden, was ze niet zoo oneindig nobel
en verwekte zij geen droomen van vergane lieflijkheid.

Sourdine-kunst, die evocat ief -groot sch blijft....
Voor heden wil ik het bij deze vier grooten laten.
Morgen schrijf ik u over de anderen,... waar men iets
anders bij uitdrukken kan dan bloot bewondering.
N.R.C., 8 Apti2 1911.
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"LA LIBRE ESTHÉTIQUE"
II
Brussel, 7 April.
Wat me in Vuillard steeds heeft tegengestaan en volle
overgave van mijn bewondering heeft tegengewerkt, is de
stijfheid, ik ging zeggen haast de stramheid van zijne
t eeken ing . Dit is voorzeker geen zoeken naar vereenvoudiging, het is in elk geval geen bereiken van stijl. Die

slordigheid schaadt den gezamenlijken indruk zijner schilderijen ten zeerste . En nochtans, hoe fijn-harmonieus
zijn deze van kleur, van hunne teergri j ze, zacht-roze,
gedempt-oranje kleur. Frankrijk telt weinig coloristen

als Vuillard, die tevens zoo persoonlijk en nochtans zoo
traditionalistisch zijn. Daar gaat in hunne onbeholpenheid
- die schijnbaar is ? - van deze werken een gratie, een

"charme" uit, die boeien als verre en weemoedige muziek.
Koper schei t erende fanfaren zijn daarentegen de doeken
van Lucie Cousturier. Dit is niet meer de primodische
verdeel ing van het licht,uitgedrukt in duizend wemelende stippels; het is nog wel de volledige toonanalyse,
maar neergestreken in brutale vlekken elementaire kleur.
Het schreeuwt, het huilt, - het overweldigt door zijne
oprechtheid en verrast, op afstand, door de frischheid,
door het leven, door de kracht en zelfs door de fijnheid.
Het is de getuigenis van een bijzondere en gevaarlijke
maëstria, - gevaarlijk, daar zij een goochelspel blijft
op den boord van een afgrond.
Gewild-zwart, zonder dat men goed het gewilde ervan
begrijpt, zijn de naaktstudies van Sue. Zij trekken ons
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nochtans door eene psychologische beteekenis die, onbedoeld misschien, er de waarde van den kunstenaar door
verhoogt...
Bij die Franschmans , die wel de belangrijkste zullen
zijn in dit Salon, sluiten zich twee Spanjolen aan, waarvan de eerste, Anglada, goed bekend is, die ons ditmaal,
gesausd in broeiend-donkere verwe met flitsenbrandende
klauw, een dikke vrouw toont ten groent eremarkt ; en de

tweede, mij onbekend, en die Paolo Rolg heet, verrast
door f i jntonige schilderijtjes uit het leven van circusworstelaars en rij deressen, de ledematen gekneed en misvormd tot het monsterachtige toe door hun beroep, uit dagend- trotsch bij hunne praestat ies, , huiveringwekkend sjoa

fel op hunne zwerftochten : werk van hoofdzakelijk-illustratieven aard en beteekenis, maar vol meewarige of heroische observatie, en van eene uitvoering die door fijnheid en raakheid uitmunt.
Aldus landen wij bij de Belgen aan. In waarheid zijn
er slechts drie die de aandacht trekken en daaronder is
er, wonder genoeg, slechts eene die onder de impressionisten te rekenen is. Het is Anna Boch, een schilderes waar
ik veel eerbied voor heb en die mij ontzettend verveelt.
Ten duizendsten male toont zij me weer die ijzer-doorroeste kalkrotsen aan dezelfde diep-blauwe zee. We wisten
al dat die rotsen en die zee bestonden uit een schilderij
in het hedendaagsch museum. Mej. Boch wil er ons andermaal van overtuigen, en dit in onderscheiden exemplaren
nogal. Het is alsof ze tot dat eeuwige zeestuk veroordeeld

was. En 't mooist van al : het blijven steeds even-goede
schilderijen, met dezelfde toewijding uitgevoerd, met
ijver en precisie voleindigd. Ik vraag mij in gemoede
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af welk geheim Me j . Boch aan deze rotsen bindt.....
Alfred Delaunois en Auguste Oleffe, ze zijn bijna al
even eentonig. Bij hun wisselen aspekten en onderwerpen
wel eenigszins; in de uitvoering blijven ze echter zichzelf gelijk, zonder geestdrift, zonder spontaneiteit, zonder de vreugde om het nieuwgevonden onderwerp, zonder
den angst om de nieuw opgeworpen moeilijkheid. Hun werk
blijft uitmunten, zeer zeker, boven dat der meeste Belgische jongeren . Delaunois behoudt zijn evocat iekracht van
het mystische leven in oude kloosterkerken; Oleffe blijft
de wat vurige, maar krachtige, warme, diep-tonigen colo-

rist. Beiden echter geven een indruk van zelf-voldaanheid,
van secure gerustheid, die, na het werk van reeds-ouderen
als Denis en Van Rysselberghe, die zich steeds in hergroeienden ijver vernieuwen, die steeds als met nieuwe
oogen en nieuwe handen voor het nieuwe werk komen te staan,
ontstemmen en eenigszins teleurstellen. Ik ware onrecht vaard ig , nochtans moest ik hier een nieuwe poging van
Alfred De l anno i s verzwijgen, die dan wel blijk geeft
zich uit de oude atmospheer en de oude werkwijze voor
een enkel maal te willen redden : zijn " Int ro it " - een
blij, luchtig, bijna vreugdig kerkinterieur , vol pracht ige
sch i l dershoedan igheden , - steekt al lergunst igst tegen
de andere, hier-getoonde werken af. Moge het eene nieuwe
periode, van meer-opgewekt, minder -apathisch leven in
zijne loopbaan inluiden.
De aandacht om het beeldhouwwerk concentreert zich
in dit Salon, behalve om enkele grat ievolle gewrochten
van Paul Dubois en minder werk van Gijsen en van Wouters,
om de retrospectieve tentoonstelling van wijlen Karel
van der Stappen. Meer dan ooit blijkt er de goede smaak,
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de gedistingeerde handigheid en vooral het eclectisme
van den gestorven bestuurder der Brusselsche kunstacademie
uit. Een groote personaliteit is deze nooit geweest, wél
een al te ontvankelijk gemoed. Vele invloeden onderging
hij , van het koude academisme tot bij Rod in , van de It a-

1iaansche Renaissancisten tot Meunier, van de Romeinen
tot George Minne toe. En met dat al leverde hij steeds
uitnemend-knap, steeds voornaam, nooit vulgair-naápend
werk. Hij was een Meester, maar een tweedehandsche en
als dusdanig onder de allereersten.... Het aanstaande
"Salon du Printemps" • moet ons binnenkort eene meer-volledige keuze uit zijn werk toonen. Het zal voor mij eene
nieuwe gelegenheid zijn om er breedvoeriger op terug te
keeren...
Laat mij heden hierop het relaas sluiten van eene tentoonstelling die, bezat ze ook de educatieve waarde van
vroegere Salons der "Libre Esthét ique" niet , ons niet
te minder de getuigenis bracht van eene krachtige, bloeiende schoonheid.
N.R.C., 9 Apiat 1911.

294

MARTEN MELSEN
Brussel, 9 April.
Marten Melsen - op wiens belangrijke tentoonstelling de
Kunstkring deze week zijne deuren sloot , veel te vroeg
en al te onverwacht voor wie, na een eerste bezoek, gaarne
deze sappige doeken had teruggezien - Marten Melsen geniet
de benijdenswaardige eer, door de Belgische dagbladpers
"den modernen Brueghel" te worden genoemd . Deze gewichtige
eer draagt hij trouwens niet alleen : hij deelt ze nu
en dan met Eugeen Laermans en met Val er ius de Saede leer .
Bij deze twee schilders is de vergelijking wel eenigszins
te verrechtvaardigen : de synthet iseerende teekening van
den eerste en zijne solide tragiek, die aan sommige
Brueghe l i aansche schilderijen herinnert; het panoramat ische , gladde, zeer uitvoerige en nochtans stijl-nastrevende landschap van den tweede wekken inderdaad herinneringen, waar de groote meester zeker niet bij verliest...
Bij Melsen is de vergelijking echter meer dan ooit "odieus';
gelijk de verontwaardigde Isaac da Costa zou hebben gezegd.
Met Brueghel heeft deze jonge schilder, die een reeds
rijpe en helaas reeds een zich-zelf herhalende schilder
is,- waar hij buiten zijn gewoonten gaat , in zijn landschappen b.v., is hij beslist minder, - niets gemeen dan
het drollige, het humorvol le , het smakelijke zijner onderwerpen. En dan zou het nog zoo moeilijk niet vallen,
verschillen aan te toonen, die verder strekken dan de
gelijkenis. Maar een doorgevoerde studie wil dit niet
worden. Alleen het in-orde-brengen van enkele nota's en
een paar herinneringen. Waar misschien de grove schets
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eener karakteristiek uit volgt.
Marten Melsen woont op het land, te Stabroeck. Hij
woont er midden in de boeren, met de boeren, bijna als
boer. Hij , geboren Brusselaar, oud-rapin der Brusselsche
kunstacademie, oud-leerling van den beminnelijken classicus Stallaert, heeft er alle steedschheid bij ingeschoten : in zeden, in manieren, in kleeragie, en zelfs zou

men zeggen, in geest . Hij gaat op in de boeren en in de
boerendoening, die hij schildert. Hij heeft verzaakt aan
de stad. Zij is hem vreemd geworden, oogensch ï j nl i j k .
En nochtans : echt bloed kan zichzelf niet verloochenen. Wat hij ook doe en wat hij zich ook inbee l de : Marten
Melsen is een "dérac iné" . Zijne boeren, hoe hij ook van
ze houde , hoe eigen hij ze zich ook heeft gemaakt : hij
ziet ze met st ede l ings oogen ... 0, i k weet het wel : komt
hij dit ooit te lezen, hij zal verontwaardigd zijn. Hij
zal bij hoog en bij laag zweren dat hij niets zoozeer
veracht , als den stedeling-die-zich-onder-boeren-mengt.
Dat gevoel ken ik : ik-zelf heb te lang op het land geleefd, eveneens onder landbewoners, om het niet te begrijpen. Maar ik zei het : volkomen assimilatie is volkomen

onmogelijk; de Brusselaar kan den inboreling van Stabroeck
alleen met Brusselsche oogen zien. En daarin ligt juist
de kracht, de persoonlijkheid, de joviaal-ironieke schoonheld van Marten Melsen, Bruxellois malgré lui...
Om deze uitspraak duidelijk te maken, waag ik mij op
mijne beurt aan eene vergelijking - die als alle vergelijking hinkt , maar mijne bedoeling des te duidelijker zal
maken, dat ze u tevens een benaderend beeld geve van Me l -

sen's werk, hetwelk ge niet hebt gezien en misschien niet
zoo spoedig zien zult... Verplaats ik dus Melsen in een
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literair vlak, dan denk ik aan Cyriel Buysse.
Hier speelt mij het toeval mooie troeven in de hand.
Ik verberg u niet dat ik er het toeval hierin eenigsz ins
heb medegeholpen. Ik had dit stukje best een paar dagen
vroeger kunnen schrijven. Ik vond er echter genoegen in,
aan Buysse te zullen denken en over hem te zullen schrijven, op het oogenbl ik dat men hem in Antwerpen huldigen
zou. Ik heb zelfs op dezen dag gewacht om u een feestnieuwsje mede te deelen, dat geheel ter eere van Cyriel Buysse
en van de Vl aamsche letteren strekt : hoogstwaarschijnlijk
zal het "Thé ât re des Arts" te Parijs het volgend seizoen
in het Fransch het dramatje opvoeren, dat hij uit zijn
"B ie z enst ekker" heeft getrokken, in decors van André Wilder, een schilder die te Rotterdam niet onbekend is...
Terwijl Buysse nu aan een huldet af el naar Vl aamschen aard
zit te smullen, neem ik de gelegenheid te baat , om Marten
Melsen bij hem te vergelijken, en volgende equatio te
stellen : Melsen staat tot een schilder-die-van-den-buiten-zou-zijn, gelijk Buysse tot Streuvels staat, bijvoorbeeld.
Toelichting zal hier nauwelijks noodig zijn. Streuvels
immers, en iedereen heeft het ondervonden, ziet, voe l t ,
denkt in zijn werk gelijk den boer-zelf. Zijne visie is
even kosmisch als plastisch. Hij denkt zich het landschap
niet buiten weêr en wind : het ware hem onmogelijk. Akkers
en boomgaarden bestaan voor hem niet zonder hunne vruchten,

en

de menschen niet buiten hunne bezigheid. Ik zeg

niet dat Streuvels niet "observeert" : zich buiten zijn
onderwerp - menschen, dieren of land - plaatsen, kan hij
echter niet. Zijn

werk

leeft minder van hun eigenaardig

uitzicht, van hunne bijzonderheden en hunne uiterlijkheid.
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Hij heeft ze nooit als uitzonderingen getoond : hij-zelf
vindt ze natuurlijk, en zijn grootste zorg is, ze in de
natuur te situéeren, logisch en harmonisch. Buysse echter,
hoewel geboren boer en hartstochtelijk gehecht aan zijn
geboortegrond, behoort door zijne moeder tot den burgerstand, die in de stad zijne opleiding geniet. Hij zelf
zal tot op den mannenleeftijd evenveel uren in Gent als
op zijn dorp hebben doorgebracht . In de stad had hij zijne
vrienden, leerde hij langzamerhand een vrijen blik krijgen
op het landelijk leven. Zijn huwelijk maakt er een grootstedeling van, een wereldburger, - die trouwens Amerika
kent . En parallel met die ontbolstering loopt zijn letterkundige productie. Men vergel i j ke maar "Het Recht van
.

den Sterkste" met "Het Bolleken": men merkt onmiddellijk
hoe in 't laatste werk de schrijver meer nuchter, objectiever, scherper, vooral ironischer is geworden. Het is
geen meêleven meer : het is er-buiten-leven, met een geamu-

seerden blik en een toegevenden glimlach. Het is bestand
tegen medelijden. Het is wel zéér begrijpend, maar toch
buiten-zich-gehouden stedelingen-werk. En nu wil ik het
zeker niet uitmaken, wat het beste en schoonste, noch
zelfs wat het echtste is....

Dit alles moest trouwens alleen dienen... om Marten
Melsen te karakteriseeren. Het is, geef het toe, eene
gemakkelijke lijn van geleidelijkheid. Want ook Melsen
ziet, - behalve dat hij , materieel , een soms prachtig,
en een steeds breed en machtig schilder is, - zijne boeren
doorgaans, niettegenstaande zijn groote liefde, met een
geamuseerden blik en een toegevenden glimlach. Atmospheer,
gevoel-der-echtheid is er in zijn werk meestal; het is
echter naar het eigenaardig-drastische zijner personages
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dat onmiddellijk de aandacht gaat. Hij ziet ze des te
scherper, dat hij heel zeker anders handelen en bewegen
zou, dan zij doen. Ben boer, evenzeer begaafd met schil dersgaven, zou hunne linksheid, hunne onbeholpen manieren,
hunne lompe houdingen niet zien, omdat hij -zelf bij geboorte en aanvankelijke opleiding dergelijke lompheid
niet te boven kan komen. Hij kan zijn volk, evenals Stijn
Streuvels, evenals René de Clercq, wel in hun midden,
bij hun ambacht verplaatsen : het , tot op het kantje der
karikatuur af, typeeren en... vereenzamen kan hij niet.
Marten Me l sen kan het wel , omdat hij , per fas et nef as ,
een stedeling is,die "erbuiten" staat , en door geen at avisme gebonden is , onmiddellijk, aan zijne onderwerpen.
Zijne onderwerpen, ze zijn : een bal op het dorp, in
een ruime schuur . Warreling van schokkende , draaiende,
kantelende lijven, in den omwaz enden gloed van groote
blikken petroleum-lampen. De wakke hitte, gedrenkt van
zweet en van drift, vat u bij de keel . Het is beangstigend en haast grotesk. En het is een kapitaal stuk subjectieve waarheid, waar, beter dan in het meeste werk, de
kleur leeft en broeit.
Of het is : De Peperkoekkermis, een wemelende tinteling van kleuren. Tenten, vlaggen, kerketorens : het leeft
langs de bonte wemeling van dorpelingen. En het doet even
prettig aan als die Wijkkermis, waar nietiger, en tegen
avond kuieren de boerinnen en de kinderen.
of nog : het Epos van het Zwijn. Een drieluik : links
worden de framboos-rozige biggetjes , op den straatweg
en onder een regenzwaar daglicht, door den boer aan een
dikken koopman verkocht . Deze mest ze (op 't middenvak) ,
en ze 1 iggen vet , vaal en levensloos-log in hun duisterend
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hok; tot op een nevelgrijzen winterdag (rechts) , de slachter komt, en ze de keel afsteekt. Leeg-gebloed , wordt
thans het beest de borstels afgebrand. Straks zal de harde
schrobber onder kil water de gespannen huid wasschen.
Op de ladder gebonden ,

zal

het dier worden uitgehakt.

Morgen is het pensenkermis.
Maar wat hebt gij aan mijne beschrijvingen ? Niet eens
den gewekten lust, misschien, de schilderijen zelf te
zien. En nochtans zou het de moeite lnonen, ze eens van
Stabroeck naar Rotterdam te vervoeren....
N. R. C. , 10 Apia,
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EEN VERZOENING ?
Brussel, 10 April.
Het gaat wel niet zonder eenige spijt en eenige ironie,
maar het zichzelf ontveinzen kan men niet , dat enkele flinke volksmanifestat ies meer vermogen dan tientallen jaren
versleten aan overreding. De Vlamingen hebben van 1831
tot 1873 moeten wachten op eene eerste erkenning van een
brokje recht ; het heeft tot in 1898 geduurd voor de taal
van de groote helft der bevolking administratief op ge l i j ken voet werd gesteld met het Fransch ; eerst verleden
jaar zien we het Nederlandsch, de moedertaal , zijne off ic iee l e intrede doen in het vrije MA.. van het Vl aans che
land; en tot vó6r enkele weken nog hoorde men alle recht
op eigen taal , op eigen uitdrukkingswijze weigeren aan
den Vlaming, die het onontbeerlijke middel tot harmonische
kultuur vroeg : eene Vlaamsche Hoogeschool.
Maar zie : plots verandert alles. In een paar honderd
meetings - gisteren hadden er weer twintig plaats - drukt
de geestdriftige menigte haar wil uit. Zij eischt de vervlaamsching der G ent s che Hoogeschool en laat het aan de
Kamer weten; vijftien gemeenteraden, Antwerpen aan het
hoofd, doen hetzelfde; Gent , als onmiddellijk belanghebbende tot neutraliteit verplicht, ziet een zijner schepenen,
Edward Anseele, en dit op last zijner zeer machtige partij,
het ontwerp van wet tot vervlaamsching mede onderteekenen;
een ander Gentsch wethouder, het katholieke Kamerlid Van
de Vyvere , door de bedenkingen van sommige kringen teruggehouden, weigert hetzelfde te doen, maar zijn partijgenoot
Huyshauwer, leider der - zeer vooruitstrevende - ant isocia301

listische werklieden derzelfde stad, treedt op in zijne
plaats, zoodat men kan zeggen, dat in zijn persoon en in
dien van Anseele geheel de Gent sche werkersbevolking
Vlaamsch op de Hoogeschool bij wette eischt ...... Intusschen trachten de vijandig-gezinden, die aanvankelijk hadden getracht zichzelf gerust te stellen door de beweging
in hunne pers dood te zwijgen of op meer-of-minder-smakelijke kwinkslagen te onthalen, een daar tegen het Vl aams che
volkstij op te richten. Men richt ook in het Walenland
volksmeetings in : zij mislukken echter deerlijk. Men verspreidt laster en leugen, schermt met administratieve scheiding : hoogstens onder de burgerij , verblind in de spreuken
en sproken van hare dagbladen , komt eenige , nauw merkbare
roering; het eigenlijke volk blijft echter koel en onverschillig, want het heeft het heel wat beter, en weet het,
dan het Vlaamsche volk, dank zij eene logische opleiding
en degelijk technisch onderwijs. En de ongelukkige opruiers,
geplaatst tusschen de logge, onroerbare Waalsche massa,
die ze niet uit haar scepticisme kunnen wekken, en de felle, enthoesiastische en schrandere beweging der Vlamingen,
van Al de Vl aan ingen , geven zich in petto verloren, en
doen.., wat ze niet meer laten kunnen : ze erkennen aan
ingen hun recht op eene Vlaamsche Hooge school , de Vlamingen
eene erkenning die vijf-en-zeventig jaren redeneering hun
niet hadden kunnen afpersen.
Die erkenning, we hebben ze tot driemaal toe gehoord
uit den mond van drie der best-beslagen, der gezaghebbendste bekampers van de Vlaamsche Beweging, op de vergaderingen, in het Just it iepaleis beleid door de "Gazette des Tribunaux . " Over die vergaderingen, hoe belangrijk zij ook
wezen mochten, heb ik u geen verslag gegeven, eerst omdat
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de vervlaamschingsstri j d eenvoudig niet is bij te houden,
en ten tweede om u niet eeuwig en altijd over hetzelfde

te onderhouden. Al d ikwi j l s genoeg brengen de omst and ighe den meé , dat mijn brief over dit onderwerp gaat : de vervlaamsching is nu eenmaal met de schoolkwestie de eenig
belangrijke in den lande. Maar er u meer dan de bakens
van aangeven, zonder verder aandringen op verwarrende bij zonderheden , gaat niet aan. Ik zweeg dus over de vergaderingen, waarop, onder kleur van onzijdigheid maar waarschijnlijk met het geniepig doel die heethoofdige Vlamingen
eens mooi met hunne eigen argumenten plat te slaan, de
"Gazette des Tribunaux" het beschaafd publiek had uitgenoodigd, om te luisteren naar drie tegenstrevers en drie
voorstanders, die bij beurte hunne argumenten zouden doen
gelden. Contra spraken prof. Dauge, vertegenwoordiger der
Gentsche verdedigers van het status quo; prof. Wilmot t e ,
de romanist, die met hart en ziel Frankrijk is toegedaan;
en volksvertegenwoordiger Jules Destrée, nietzscheniaansch
bekamper van het zwakkere Nederlandsch en paladijn van
het machtigere Fransch. Pro hoorden we mr. Alberik Deswarte , dr. Kamiel Huysmans en prof . dr . Frans van Cauwelaert,
die ik u wel niet heb voor te stellen. Ge ziet, de keus
was van beide zijden gelukkig, en, al is het geheime doel
niet bereikt en droegen de Vlamingen gemakke l i j k de zege
weg, - Van Cauwelaert behaalde Vrijdag laatst een t riumph
- de vergaderingen waren des te belangwekkender , dat de
voorlezingen gehouden werden door menschen die hun best
deden , echte , fijne en nieuwe argumenten te doen gelden.
Welnu, van de drie tegenstrevers is er geen enkele geweest , die niet volmondig het recht der Vlamingen op eene
Vl aams che Hooge schoo l heeft toegegeven. Destrée heeft er
_
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zich zelf een warm verdediger van getoond, hij die anders
het recht op eene Vlaamsche kultuur loochent . Maar... er
is een maar : geen der drie heeren wil van de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool weten, nochtans de meestlogische, de billijkste, en... de goedkoopste der oplossingen. En hierin worden ze natuurlijk door de Fransche pers
geholpen, zoodat tegenwoordig het ordewoord luidt : wél
een Vlaamsche Hoogeschool, maar niet de vervlaamsching
der Gent sche .
Het is eene nieuwe en elegante manier om aan de Vlaamsche Hoogeschool te ontsnappen, vermits de Vlamingen er
geen andere willen dan te Gent , in plaats van de Fransche.
De vrees voor de ontwikkeling van Vlaanderen neemt immers
bij de ontwikkelde Walen dag aan dag toe. Het Vlaamsch
geboortecijfer stijgt, terwijl het Waal s che daalt ; de vol lestelling van verleden jaar kan medebrengen, dat de vermeeringen onder dering der bevolking in Vlaanderen aan de Vlamingen
scheiden nieuwe zetels bezorgt in de Kamer, terwijl dít
voor de Walen niet in dezelfde mate het geval zou zijn;
de ontginning van de kolenmijnen der Kempen, geholpen door
de nabijheid der haven van . Antwerpen, zal het Zwarte Land
schade berokkenen, eene schade, die te grooter zou worden
als de Walen de administratieve scheiding zouden vragen,

vermits hun die scheiding van vervoermiddelen berooven
zou; de aanwezigheid der kolenmijnen zal in Vlaanderen
de nijverheid in de hand werken, terwijl er de landbouw
slechts verbeteren kan, dank zij de inrichting van allerlei maatschappelijke werken . En nu zou er al leen nog aan
ontbreken, meenen de Walen, dat die lomperiken van Vlamin-

gen ook een geestelijke suprematie gingen kr i j gen , aan
eigen kultuur gingen werken , een Hoogeschool in eigen taal,
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ten koste nogal van het Fransch, gingen bekomen ! ... En daar
hebben ze dan de machiavellische truc op gevonden, die ik
u ontwikkelde : een Vlaamsche Hoogeschool (zij kunnen er
nu eenmaal niet buiten !) , maar niet in de p l aat s van de
Fransche te Gent....
Ik zal hier, voor de honderdste maal misschien, niet
herhalen , waarom de Vlamingen die Hoogeschool , en wel bepaald die te Gent, zoo broodnoodig hebben : van uit hun
bijzonder standpunt - en het telt mee ! - hebben de Vl aaansche letterkundigen het aan de Kamer bekend gemaakt, en
hunne gedrongene en duidelijke argumentatie, die aantoont
wat het ethisch karakter der Vlaamsche literatuur uit maakt , dat het een afzonderlijke plaat s in de wereldl iteratuur bezorgt , hebt ge overgedrukt . Er zijn trouwens ook
Walen die , langs den weg der eenvoudige logica, gekomen
zijn tot dezelfde uitslagen als de Vlamingen . En onder
die Walen is er zelfs één, die de oplossing der verzoening
meent gevonden te hebben : de Luiksche socialist Gony stelt
voor, de Hoogeschool van Gent te vervlaamschen, en eene
nieuwe Fransche Hoogeschool te Mons (Bergen) op te richten.
Tot wat die laatste universiteit zou ' dienen, begrijp
ik niet goed. Waarom twee staatsuniversiteiten in Wallonië,
en slechts éene in Vlaanderen ? Werd nog ° voorgesteld , de
Mijnschool van Mons uit te breiden tot eene volledige technische faculteit, die te Luik ontbreekt, dan zou ik dit
nog begrijpen, al vraag ik mij af waarom het noodig zou
zijn, millioenen uit te geven aan nieuwe gebouwen ... Noch-

tans, ik twijfel er niet aan, of het voorstel-Gony zou
kans hebben, door de Vlamingen aangenomen te worden. Dezen
irmners vragen slechts dit eene : de Gentsche Hoogeschool
Vlaamsch. Maar ge zult zien dat het vanwege de Walen is
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dat het verzoeningsvoorstel zal worden bekampt. Het komt
er voor hen minder op aan, de Waalsche krachten te vermeerderen, - iets waar eene nieuwe en tweede universiteit weinig toe helpen zou, - dan de ontbolstering der Vlaamsche
krachten te beletten. En daarom mag er de Vlaamsche universiteit niet komen,... al heeft de volkswil de erkenning
van zijn recht geëischt en verkregen....
N.R.C., 11 ka-tU 1911.
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HET VERZET
Brussel, 11 April.
Ik zei het u reeds : van de twee beenen, waar tegenwoordig
de Belgische politiek op loopt, danst het ééne en staat
het andere te steigeren. De geestdrift oen de Vl aamsche
Hoogeschool vindt zijn tegenwicht in de woede om het wet svoorstel-Schollaert , en, terwijl dat enthoesiasme dag
aan dag stijgt, wordt het verzet tegen de schoolwet er
niet minder om. Gisterenavond nam het zelfs verhoudingen
aan, die alleen te vergelijken zijn bij den bijval die,
een drietal maanden geleden, de meeting tot vervl aamsch ing
der Gentsche universiteit vond, en.... Ja, ik zou dit
parallel tot in het oneindige kunnen uitspinnen, had ik
u niet beters te vertellen.
Gisterenavond had dus een groote prot est at ievergadering plaats tegen de nieuwe schoolwet . Ruim vierduizend
toehoorders hebben die sprekers toegejuicht, waarvan twee
- Buls en . Hymans - ons aan meer bezadigdheid hadden ge-

woon gemaakt, en de derde - Vandervelde - heel het arsenaal zijner aanvallende welsprekendheid met zijne gewone
behendigheid had uitgestald en met al zijn talent heeft
afgeschoten. Nooit hebben wij den witharigen, gedesabuseerden, verfijnden, gematigden Karel Buls met zulke hevigheid tegen de "vermine noire" ofte priesters weten uitvaren; Paul flymans had voor meer- moderne middelen de
deftigheid - die geen verontwaardiging uitsloot : eene
goed-overwogen verontwaardiging, die zich uitte in bedaarde beslistheid - van Frère-Orban, zijn leermeester en

stag voorbeeld, verlaten, en gaf op het ontwerp en op
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den vader ervan af gelijk een dorschvlegel ; terwijl Vandervelde nog maar eens de waarde zijner rhethoriek, zoo
dikwijls probaat bevonden, beproefde op de talrijk-aanwezige socialisten... En de zaal ging mee ; de heftigheid
der redenaars sloeg in; er heerste voor de schoolwet weldra een negatieve geestdrift; en toen na afloop der meeting een stoet werd gevormd, waar duizenden, achter roode
en blauwe vlaggen , deel aan namen , en zongen op de deunttjes der harmonie van het Volkshuis, toen dacht de politie
een oogenbl ik, dat het Parlementsgebouw heusch in gevaar
verkeerde; voor eventueele verdediging ervan werd gezorgd;
wat echter een onnoodige maatregel bleek te zijn, vermits
de manifestanten den raad verkozen te volgen van Vandervelde, die verzocht had eerst de Kamerleden der oppositie
aan het woord te laten. Zoodat alles uitliep op een vredig
uiteengaan na een nogal opgewonden vergadering, en de
politiedienaren, die het Paleis der Natie tegen de indringers gewapender hand verdedigen moesten, hunne krijgshaftigheid op zak moesten steken tot bij een betere gelegenheid. Hetgeen, alles bijeengenomen, niet te minder wil

zeggen dat uit die vergadering ten stelligste blijkt,
dat de liberalen en socialisten van Brussel met het ontwerp van wet lang niet ingenomen zijn, al heeft er voor
enkele dagen die dilettanterige brekebeen van een gezel
Destrée minister Schollaert geluk mee gewenscht, en al
zijn de uitleggingen, door dezen laatsten gegeven over
zijn tekst, van aard, om menschen, die niet principieel
tegen zijn ontwerp zijn gekant , van zijne goede inzichten
en bedoelingen in de moeilijkste der vragen te overtuigen.
Groot sukses dus voor de heeren Buls, Hymans en Vandervelde. Niet nochtans dat hunne argumentatie door308

slaand was : zij hadden er zich blijkbaar niet voor Ingespannen, bij kracht van logica het wetsontwerp te niet
te doen. Ik weet zeker, dat beide laatsten zich heel wat
beter zullen wapenen als ze in het Parlement aan 't woord
zullen komen. Thans was hunne redevoering echte en medeslepende meet ingwe l sprekendhe id , gekruid trouwens met
den onfeilbaren peper, die 't gemoed van den echten Brusselaar steeds ophitst : het ant iclerical isme . Ben goed
gedeelte der Brusselsche bevolking is zeer zeker katholiek :
de adel, de ambt enaar swe re 1 d , de Vl aams che inw i j ke l ingen ,
die aan het oude geloof, of bij gebrek aan dat geloof,
aan de politieke partij die het in haar programma voert,
zijn gehecht. De kern echter van het volk : werklui, kleinburgerij, en ook de machtige winkelstand , weerstaat aan
elk gezag, en vooral aan het geestelijke. Al volgt een
gedeelte er van, merkwaardig genoeg, de kerkelijke diensten, (ik heb hier het oog op de "dames" en "demoiselles"
der burgerij , die voor niets ter wereld de half-één-mis
des Zondags zouden willen laten ontsnappen), van dien
godsdienst weten zij zoo goed als niets af. Wat eigenlijk
de rol van een priester is, beseffen ze niet. Deze blijft

voor hen iets raadselachtigs, dat ze niet goed vertrouwen.
En wordt die priester haar dan afgeschilderd als iets
schadelijks, als eene "vermine no ir" , dan keert hun gebrek
aan vertrouwen gemakkelijk in haat . Langzamerhand is die
haat trouwens eene eigenschap geworden , inhaerent aan
de maatschappelijke lagen waarover ik het heb . We staan
voor een geval van moreel atavisme, onwillekeurig, onberedeneerd. Het eigenlijke Brusselsche volk heeft het anticlericalisme in het bloed, zijne hersenmassa is er door
vervormd . En zoo is het goed te verklaren dat , bij eene
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slechts oppervlakkige kritiek der nieuwe wet , maar met
het vlammende zwaard van het ant ic ler ical i sme , de massa gemakkelijk wordt opgeruid tegen iets dat ze nogal
gebrekkig kent.
Meer grondige kritiek, ik zei het u reeds, blijft
trouwens niet uit . De hardnekkige weerst and der linkerpartijen is te groot, dan dat men zijn best niet zou doen
om het ontwerp te kwet sen , overal waar het maar wondbaar is. Want nimmer zag men inderdaad verzet z6o hevig
en z6o beslist. Dat de wet er aan weerstaat, valt meer
en meer te betwijfelen. Het is dan ook zeer waarschijnlijk, dat de regeering ze in zal trekken. Doet ze het
niet , dan zal de linkerzijde de obstructie drijven tot
"sabotage" toe. Gezel Bertrand ontwikkelt van nu af aan
in "Le Peuple" het volgende plan : drie afdeelingen op
de zes beletten de samenstelling der middenafdeeling,
langs waar het ontwerp Mor moet , wil het v6or de Kamer
kunnen komen. Aldus wordt alle bespreking verijdeld, en

het wetsvoorstel valt vanzelf..... Ander middel : op
het goede oogenbl ik stelt men 1 inks v6or, al de achter-

stallige interpellaties - er zijn er circa vijf-en-twintig - na mekaar bij hoogstdringendheid af te handelen.
Die afhandeling leidt ons natuurlijk gemakkelijk tot
Augustus, zoodat ook op die wijze de bespreking der schoolwet in deze zitting onmogelijk wordt....
Gij ziet : de oppositie zal voor geen middel terugdeinzen, om het ontwerp te schaden. Het is dan ook niet
waarschijnlijk, dat minister Schollaert haar lang het
hoofd zal bieden. Ik liet u voorzien, dat de wet vermoedelijk zal worden ingetrokken, om ze bij gelegenheid
van beter samengestelde afdeelingen en meer of min ge310

wi j z igd, weêr neer te leggen. Het is echter niet te denken, dat de linkerzijde gedoogen zal , de schoolvraag op
te zien lossen door eene regeering van rechts. En zoo
kon het spelletje nog lang blijven duren.......
N.R.C., 13 Apti2 1911.
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EEN TWEEDE PAASCHDAG
Brussel, 18 April.
Het Noodlot - ik zeg het met wi j sgeerigen ernst - drijft
soms de ironie tot een verregaand cynisme. De dag van gisteren is er een duidelijk voorbeeld van. Sedert onheugeli j ke tijden tot in ónzen tijd wordt tweede Paaschdag beschouwd als een feestdag, een Zondag, een rustdag, een
dag waarop geen andere bezigheid betaamt , dan den lof der
luiheid te zingen. Voor den burgersman te Brussel is het,
officieel, de eerste uitgangsdag-met-familie. Met de opgepoetste kinderen rijdt hij dan, naast zijne opgedirkte
vrouw, voor het eerst in het jaar naar Ukkel of naar Boschvoorde of naar ten Kamerenbosch, met het gevolg, dat hij
's avonds geregeld uit zijn humeur is voor eene of andere
reden en zelfs zonder reden. Aldus de Brusselsche burgersman... Is het nu dat het Fatum den Brusselschen journalist
de eer wil aandoen, hem boven den burgersman te heffen ?
Hoe 't weze : gisteren, tweede Paasch- en rustdag voor
iedereen, is meer dan welke dag ook voor ons een dag van
ambtsbeslommeringen geweest , waar eens te meer uit gebleken
is, dat bedoeld Noodlot de ironie soms tot een verregaand
cynisme drijft.
Laat ik eenvoudig het lijstje van mijne agenda overschrijven : 1°. Vergadering der liberale Jonge Wachten;
2°. Socialistisch Congres; 3°. Grande Manif est at ion Wallonne ant if l amingant e . Dit moest mijn ochtenduren in beslag
nemen. Ik had me verder voorgenomen, den namiddag door
te brengen in het zoet gedenken van het eerste officieel
banket , dat , dag op dag een j aar geleden , in de Werel dt en-
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toonstelling mij onder zijne gasten mocht rekenen . En later
zou ik dan wat door de stad gaan kuieren, eten, een biertje
drinken , en dan braaf gaan slapen...Ge z iet : tweede
Paaschdag zou voor mij nu niet juist in de volle beteekenis
van het woord een rustdag zijn geweest . Het moest echter
veel erger worden, want weêr moest het Noodlot bewijzen,
dat het de ironie... Maar hier vertel ik u wat verder over.
Van mijne ochtendbezigheden verrichtte ik maar een derde deel, en in die verrichting werd ik dan nog deerlijk

gehinderd. Noch de liberale Jonge Wachten, noch de socialisten mochten mij onder hunne rangen tellen, niet zoozeer
uit kiesche onpartijdigheid, dan omdat ik de gave der ubiquiteit niet bezit, en mijne aanwezigheid op hetzelfde
uur gevergd werd door de Waalsche anti- Vlaamsche Betooging.
Als ik zeg, dat mijne "aanwezigheid gevergd" werd, moet
ge daaruit niet opmaken, dat die Waalsche heeren mij het

eerevoorzitterschap hadden aangeboden. Integendeel, zou
ik haast , na Ibsen, zeggen. Al leen dacht ik, dat ik bij
de "grande manifestation" aanwezig moest zijn, om er u
verslag over te kunnen geven, en uw gebrek aan vooroordeel
toe te laten, zoo over het contra als over het pro der
Hoogeschoolvraag een juist beeld en desnoods eene meening
te verwerven.
Helaas, ik ben deerlijk teleurgesteld geweest. Toen
vóór drie maanden vier duizend Vlamingen in dezelfde zaal
de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool eischten, gebeurde alles, z ooal s altijd, met open deuren. Het was eene
openbare meet ing , waar ieder op toegelaten werd . Er waren
Walen in de zaal , en niemand dacht eraan , ze buiten te
krijgen. Had er één onder dezen lust gevoeld, tegen te
spreken, dan had men het wellicht toegelaten... Onze Waal313

sche broeders hebben echter een ander begrip der gastvrijheid. Al kondigen zij hunne "grande man if e st at ion" sedert
weken in de meeste Fransche bladen van Brussel aan, zonder
een enkel maal te melden dat het een gesloten vergadering
zou gelden : gisteren, toen we, gewapend met ons Hollandsch
persdiploma en onzen Brussel schen "vrijen doorgang", in
de feestzaal aankwamen, werd ons den toegang geweigerd,
amdat wij niet in het bezit waren van eene roode uitnodigingskaart . Daar men nu verwaarloosd had, niet alleen mij
tot eerevoorzitter uit te roepen, maar zelfs mij dergelijke
kaart te sturen, mocht ik aan de deur blijven staan, evenals de collega's der Vlaamsche Brusselsche pers trouwens.
Onze broeders de Walen zijn blijkbaar liefst alleen, als
ze lust hebben op de Vlamingen te schelden. Niet dat ze
bang zijn voor tegenspraak; maar omdat ze 't fatsoenlijker
vinden... Veel heb ik overigens niet verloren aan die betooging; naar het schijnt . Uit het verslag van een blad,
dat geheel ter devotie is van de Walen, knip ik de bekentenis, dat de vergadering bestond uit afgevaardigden van
kringen uit Wallonië en Franschgezinde maatschappijen van
Gent en Antwerpen. Alles samen moeten er een duizend man
zijn geweest . Daartegenover kan worden gesteld , dat de
Vlaamsche vergadering van Januari, zooals ik zei, ruim
vier duizend man sterk, op een hondertal Antwerpenaren
na uitsluitend uit Brusselaars bestond. Dit is, in eene
tweetalige en, naar het heet onverschillige stad, van eenige beteekenis. Een tweede bekentenis stip ik in het verslag
van het Franschdol le blad aan : Troclet , het socialistisch
Kamerlid dat als spreker optrad, heeft dingen verteld,
waar het blad niet verantwoordelijk zou willen voor worden
gesteld. Hetgeen ook wel eenige beteekenis heeft ... Uit
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die twee bekentenissen wil ik geen gevolgen trekken; ik
wil er zelfs den aard en den geest der vergadering niet
mee kenmerken : ik was niet aanwezig en wensch onpartijdig
te blijven. Ik vrees echter niet, tegengesproken te worden
als ik beweer, dat het Viaamsche, laat staan het Brusselsche volk, in den ruimsten zin van het woord, met de Waalsche protestatiebeweging niet meftaat. En daar de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool hoofdzakelijk de
Vlamingen aangaat, is dít het eenige waar het op aankomt.
Dat de politieke partijen meer en meer belang stellen in
de vervlaamsching, en deze bijtreden, niettegenstaande het
Waalsch verzet, bewees het Congres - gehouden in het aartsbisschoppelijke Mechelen - der liberale Jonge Wachten. Ik
wees er voor enkele dagen op, hoe de bijtreding der socialisten meer en meer duidelijk werd. Gezel Gony, van Luik,
trachtte verzoening te bewerken,door de vervlaamsching der
Gentsche Universiteit, die hij bij kracht van argumenten
steunde, te vergoeden door eene nieuwe Hoogeschool te Mons,
Thans trad de socialistische bond der metaalbewerkers van
het Luikerland eveneens de vervlaamsching bij . Het lijdt dan
ook geen twijfel, of het speciale Congres , door de socialisten binnenkort te beleggen, zal bij meerderheid van stemmen
een wensch ter vervlaamsching uitbrengen. Voor wat de katholieken aangaat, gekozen voor het meerendeel door het
Vlaamsche land, het is. weinig waarschijnlijk dat zij zullen
weerstaan aan den wil van hun kiezers. En dien wil kent gij :
hij werd in de meeste Vlaamsche steden en in de voornaamste
Vlaamsche dorpen uitdrukkelijk genoeg bekend gemaakt. De
liberale Jonge Wachten nu, een belangrijk deel van het liberale leger, een deel dat gezag en invloed bezit, hebben op
hunne beurt de vraag der vervlaamsching onderzocht. Tot eene
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oplossing kon het niet komen : de vergadering was onvoltallig. Maar de voorzitter, mr. Deveze, anders geen strijdend

flamingant,stelde vast , dat al de afgevaardigden , die
aanwezig waren, wenschten de Gentsche Hoogeschool vervlaamscht te zien. Wat eveneens wel van bet eekeni s is,
en uitwerksel hebben kan op de 1 iberale gezindheid in 't
algemeen.
Van het socialistisch congres wil ik alleen de motie
onthouden, tegen • het ongelukkig wetsontwerp van minister
Schol l aert uitgebracht . Als ik u zal hebben gezegd dat
hetzelfde, en op hetzelfde oogenblik, gebeurde bij eene
groote vergadering van onderwijzers dan zult ge meer en
meer overtuigd zijn dat de kansen op welslagen van bedoeld
ontwerp niet groot er worden....
En nu kom ik tot mijne namiddaguren. Ik zou, zei ik u,

in mij de herinnering opwekken van het eerste off icieele
d€ j euner , ons door eene afdeel ing der tentoonstelling op
17 April 1910 aangeboden. Er had eenige dagen te voren
al een onder -onsje van persmannen plaats gehad, op uitnoodiging van het bestuur der expositie; maar dit was al te
intiem om als officieel te gelden. Thans was het de Duitsche Sectie, die prachtsectie, welke geheel klaar was gekomen een volle week vóor de inhuldiging van de tentoonstelling : het Duitsche Keizerrijk inviteerde ons op de
eerste eetpartij , de eerste der oneindige reeks , die zich
dag aan dag, en soms tot driemaal daags, tot einde Oct ober
ontrollen zou.... Dit alles zat ik, gisteren namiddag,
in mijn herdenken op te roepen : hoe we , voor we aan tafel
gingen, de keuken bezochten waar de spijzen klaar werden
gemaakt - eene voorzorg die in de mode moest komen -; hoe
de kievietseieren niet waren toegekomen ; hoe de speeches,
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de eerste speeches, speeches waar werkelijk iets uit te
leeren viel, werden afgestoken als de eerste lichtpijlen
van een vuurwerk.... En zoo was de avond ingevallen, en
ik soesde maar. Als ik opeens hoor roepen : "Brand !",
en onder mijn venster volk hoor hollen. Ik zie toe : in
de verte dekt een gloeiende roetwolk den diep-blauwen hemel. Hoed en jas aan ; het volk achterna : het was het gemeentehuis van Schaerbeek dat in lichterlaaie staat....
Vrees niet voor eene beschrijving, noch zelfs voor inventari8ering der schade. Al zijn al de archieven en registers in den brand gebleven - en ik ken mannen die , in
deze voorstad getrouwd, zich met dolle blijdschap zijn

gaan inbeelden , dat daardoor hun huwelijk ontbonden is ! -;
al werden belangrijke kunstwerken vernield ; al was dat
gemeentehuis een mooie brok architectuur : ik onthoud me

van alle bijzonderheid, overtuigd, hierin den wensch van mijne
lezers te voorkomen, die trouwens in voorkomend geval al
het noodige materiaal uit de gemengde berichten kunnen
verzamelen. Bén indruk kan ik u echter niet verzwijgen :
de schrikwekkende aant rekking van het vuur. Daar stonden
wel vijfduizend menschen in borne, angstige stilzwijgendheid naar dat vlammend gebouw te staren, al de phasen van
den brand volgend; en aan mijn eigen kloppend hart kon
ik den gezamenlijken schrik dier menigte meten. Als in
hypnose gekluisterd aan het sdhouwspel, onroerbaar haast,
was ze als het ware met lamheid geslagen v6or een zeer
bewust gevaar. Tot na middernacht stond ze daar, als ge-

slagen ......
Maar een nieuw hoofdstuk eener "psychologie des foules"
wil dit al even weinig worden als eene "beschrijving van
een brand". Ik sluit hier dan ook mijn brief, die trou317

wens tot niets anders moest dienen dan om te bewijzen dat
tweede Paaschdag geen rustdag is voor iedereen, en dat
het Noodlot dus de ironie soms tot een verregaand cynisme drijft....
N.R.C., 20 Aptit 1911.
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WIE IS DE PLICHTIGE
Brussel, 21 April.
Die drie tikjes op mijne deur, waarvan het niet moeilijk
om te raden was dat ze uitgingen van een sierlijk-geplooiden wijsvinger aan eene zeer verzorgde maar even krachtdadige hand, die drie kiesche, maar imponeerende tikjes
klonken z(5(5 beslist, dat ik er geen oogwenk aan dadht,
iets anders te doen dan ze met een innemend "binnen" te
beantwoorden. Sedert ruim zeven seconden echter had ik
het woord zonder zichtbaar gevolg uitgesproken, en ik
ging, niet zonder angst, herhalen, toen mijne deur met
bescheiden gratie gaapte, en in de opening mijn vriend
de dilettant-rechercheur verscheen, nobel glimlachend
gelijk hij alleen dat kan, en zeggend, na de deur te hebben gesloten met de zorg, die men aan een brandkastdeur
besteedt, en plaats te hebben genomen, met bevalligheid,
in een leunstoel
- "Ik breng u stof."
Als mijn vriend de dilettant-rechercheur spreekt van
"stof", dan weet ik zeer beslist, dat hij allerminst denkt
aan het "Pulvis es" der Schriftuur. Deze vriend is geen
philosoof : hij is een liefhebber-detective , en zijn
pessimisme gaat niet verder dan het erkennen dat het kwaad
de wereld regeert. Maar er om jammeren doet hij niet;
hij verkiest het uit te helpen roeien. En daarom heeft
hij zijn genie en zijn fortuin ten dienste gesteld der
politie; zich laten scheren; zich een sportpet en een
Engel sch pak aangeschaft , benevens eene mooie collectie
Browning's (ik bedoel geenzins, gij hebt het geraden,
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de volledige werken van Robert Browning of van zijne vrouw
Elisabeth, maar de revolvers, die, ik vraag me af waarom,
hun naam dragen) , en één dier kortstelige pijpjes waarvan
de brandende Navycut 's winters het binnenst van uw neus
zoo aangenaam-warm weet te houden. De straatjeugd roept
"Sherlock Holmes" achter hem, hetgeen blijk geeft van
hare literaire cultuur. Hem kan het weinig schelen : hij
heeft het bewustzijn, een nuttig wereldburger te zijn,
de eenige-moderne wijze te huldigen om waarlijk een paladijn te wezen. Dat maakt van hem eene nobele, en voor
anderen toegefelijke, verschijning. En aldus ook verscheen
hij me wefr , dezen dorstwekkenden voorjaarsmiddag.
- "Ik breng u stof," zei hij. En ik spitste mijne ooren,
want blank en maagdelijk-ongerept verweet me, op mijn

tafel, het papier, dat mijn uitgewrongen hersens te suf
en te muf waren om nog het onderwerp eener "correspondentie" te vinden... Hij genoot, goedmoedig, een oogenblik
van mijne gretige aandacht, en vervolgde daarna :
- "Gij weet, dat het Gemeentehuis van Schaarbeek voor
een goed gedeelte is af-, of beter is uitgebrand, want
uiterlijk biedt het nog steeds een bezienswaardig geheel
aan. Gij weet tevens, dat burgemeester Reyers en ik het
eens zijn, om de ramp aan kwaadwilligheid toe te schrijven, eene kwaadwilligheid die gediend werd door een merkwaardig brandstichtersvernuft, een vernuft dat een mooie
illustratie ware voor Thomas de Quincey's thesis over

de misdaad beschouwd als fraaie-kunst. Want gij kent de
formule van den plichtige : neem eene varkensblaas, vul
ze met terpentijn, hang ze vijftig centimeters boven een
kaars , die geplaatst is tusschen een stapeltje houtskrollen. Steek dan de kaars aan : na zekeren tijd steekt zij
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op hare beurt de houtskrullen aan, dewelke eene warmte
ontwikkelen waar varkensblazen niet tegen zijn bestand;
barstend, plengen zij de terpentijn op het vuur; de brand,
gij beseft het, is gesticht...
Het stichtend feit nu, dat men de overblijfselen van
zes dergelijke blazen in Schaarbeek's gemeentehuis heeft
gevonden, laat geen twijfel over aangaande de bedoelingen
van dezen, die ze daar gehangen had . Er kan geen spraak
zijn van toeval of grap ; want wie versiert op tweeden
Paaschdag een gemeentehuis met varkensblazen of steekt
ten teeken van lol dergelijke vuren aan ? ... Er is dus
wel degelijk misdaad gepleegd. Den misdadiger opzoeken
was me weldra de dierbaarste der plichten.
"Naar hem gaan vragen in de omstreken van het gemeentehuis-zelf ware naief geweest. Ik verkoos eene tournée
te doen bij de spekslagers van Brussel en omstreken. Deze
lieden immers verkoopen varkensblazen, en het uitzicht
van diengene, die bij hen eventuëel zes exemplaren ineens
van dit lichaamsdeel hadde gekocht, moest hun ongetwijfeld
zijn opgevallen en bijgebleven... Mijne opsporingen bleven echter vruchteloos : de dader was klaarblijkelijk
slim genoeg geweest zich zes blazen in zes onderscheiden
winkels aan te schaffen; mogelijk was hij telkens van
grime veranderd; misschien had hij zelfs de werktuigen
zijner misdaad uit Chicago laten komen. Zoodat langs dien
kant niet veel te verwachten was.
"Ik nam een andere methode aan, en redeneerde aldus:
geen belangeloos-aesthetische redenen kunnen er toe hebben
aangezet, de ramp te verwekken; een gemeentehuis brandt
immers niet mooier op dan een ander gebouw. De dader moet
dus pract i sch belang bij zijne praestat ie hebben gehad.
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Welke lieden nu kunnen dus door dergelijke drijfveeren
in deze zijn geleid ?
"Omdat ik een enkel oogenb l ik tevoren aan ae sthet i sche
gewaarwordingen had gedacht, kwam in mij onmiddellijk
het denkbeeld op, dat sommige lieden, die voor de Schoonheid leven, ook vAn de Schoonheid leven moeten, en dat
dezen er tevens en aldus belang bij hebben kunnen, Schoonheid te vernietigen, ter gemakkelijke plaatsing van deze
die zij scheppen. Nu was het gemeentehuis van Schaarbeek
in het oog der kenners een meesterstuk der architectuur.
Het was opgepropt met schilderijen. Het in puin en asch
te leggen kon voor de bouwmeesters een middel zijn, het
door een nieuw meesterstuk te vervangen, voor de artiesten
er een nieuw museum van meer-hedendaagschen verf-op-doek
van te maken. Te meer dat de dood van Leopold den Tweede
en het gebrek aan Wereldtentoonstellingen in de bouwkunde
eene crisis hebben teweeggebracht, en vele jonge schilders
te Brussel vurige aanhangers zijn van Marinett i' s futurisme, dat de vernietiging van alle verouderde kunst warm
aanbeveelt.
"Maar niet alleen architecten en kunstschilders hadden
bij eene symbolische verdwijning van dat gemeentehuis
belang : ook de pas-geborenen, de jong-gehuwden en de
"gardes-civiques." Ik spreek met opzet van dezen, die
eerst sedert 1 Januari dergelijke functie bekleeden, vermits de registers van den burgerlijken stand en van de
burgerwacht tot op dien datum in afschrift bewaard werden.
Dit moest de dader weten ; en dit brengt mijne beperking
meê... Nu, geboren worden in onzen tijd is niet zoo heel
plezierig. Van 1 Januari tot 17 April heeft men ruimschoots den tijd gehad, de bitterheden van het huwelijks'
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leven te smaken . En slechts zij, die zich scheel kijken
op het uniform van een piot, kunnen geneuchte vinden in
de "instructie" die ze Tederen Maandagavond onder de wapens roept. Gij zult inzien, dat ook dergelijke luyden,
die belang hadden in het vernietigen van sommige registers, zeer goed in staat kunnen zijn geweest het gebouw,
dat deze registers bevatte, in brand te steken, en aldus
off iciëel uit de wereld der zuigelingen, gehuwden of burgerwachten te verdwijnen.
"Ben andere groep had wellicht nog veel ernstigere
reden, om Schaarbeek's forum te zien verdwijnen. Het zijn,
eenvoudig, de Walen. Schaarbeek is,gij weet het, bij

uitstek eene Vlaamsche gemeente, eene vruchtbaar-Vlaamsche
gemeente. Dit zou de volkstelling schitterend bewijzen
Schaarbeek zou voor de Walen een doorslaande oorvijg zijn,
het bewijs van Vlaanderens groeikracht midden in de Brus-

selsche agglomeratie. Dat bewijs kunnen de Walen zeer
goed hebben gevreesd. En daar zij wisten dat de lijsten,
die de vrucht waren der volkstelling, berustten in de
gemeentehulsel i j ke zalen, hebben zij misschien gedacht
dat....

"Ik verhaast mij erbij te voegen, dat ik de mogelijkheid van andere daders lang niet uitsluit. Daar zijn bijvoorbeeld de tegenstanders van het "groot-Brussel", zij
die de autonomie der voorsteden huldigen en vijandig zijn
aan een centraal bestuur, gevestigd in het Stadhuis van
den Grooten Markt. Door het gemeentehuis van Schaarbeek

uit te branden, hebben zij willen aantoonen welke ramp
het zijn zou, indien Al de documenten van Al de voorsteden
en van de hoofdstad daarbij in éen enkel gebouw verzameld
waren, en dit gebouw eveneens de prooi der vlammen moest
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worden !
"Ziedaar," besloot mijn schrandere vriend, "de mogelijke misdadigers. DAar wi 1 ik mijn speurzin op botvieren.
Maar intusschen heb ik dorst gekregen. Bezit ge van dien
ouden whisky nog, dewelke uw oom uit Ierland u onlangs
ten geschenke zond ?..."
Ik had den moed niet, hem 't gevraagde te weigeren,
al had ik onder zijn soliloquium reeds gemerkt, dat hij
ook elders zich aan de vergelijkende studie van Engelsche
sterke dranken had overgeleverd. Deze gewoonte had hij
zich met het Engelsche detective-uitzicht eigen gemaakt.
Wie weet ? : zij helpt hem misschien op het spoor van
den brandstichter, zoo deze soms in de drankhuizen zijne
wroeging poogde te versmoren....
N. R.C. , 22
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vial 1911.

MENGELBERG TE BRUSSEL
Brussel, 23 April.
Na de Hollandsche oratoriozangers; na Anton van Rooy die,
eergisteren nog, deel moest uitmaken van eene Duitsche
Tannhäuser-vertooning, maar verhinderd was het te doen
(op die Duitsche Wagner-vertooning kom ik terug) , heeft
Willem Mengelberg heden Brussel veroverd en den goeden
.

naam van uwe musici gestand gedaan. U it genood igd een der
Ysaye-concerten te besturen, heeft hij vanmiddag een
triumph behaald.

Nochtans had Mengelberg drie dingen tegen zich : het
schoone weêr, de reputatie der Ysaye-concerten en het
programma van het concert. De uitvoering van de Mat theus -

Pas s ion , voor een paar j aar , door het orkest en de koren
van het Concertgebouw en onder Mengelberg' s leiding, moet
op de Brusselsche muziekliefhebbers wel grooten indruk
hebben nage l at en : zij waren zeer talrijk opgekomen, niettegenstaande den heerlijken voorjaarsdag, zoodat de zaal
vol, warm en zenuwachtig was, hetgeen voor het sukses
gewoonlijk niet bevorderlijk is . Al even weinig kon de
reputatie van slordigheid, waar het Ysaye-orkest ten rech-

te of ten onrechte onder gaat, een waarborg van bijval
heeten. En het programma, met de "Ouverture Académique"
van Brahms, die bij onze dilettanten nog steeds onder
de onbeminden zoo niet onbekenden is, met de ongelijke
vierde symphonie van Schumann, en eene noviteit van Théo
Ysaye, mocht zeker niet dankbaar worden genoemd.
Mengelberg heeft echter gemakkelijk get riumpheerd .
De beheersching van dezen kapelmeester over zijne man325

schappen is verbazend. Niet alleen ordent zich alles onder
zijn blik en den wenk zijner hand : maar zijn eigen inzicht, zijn innigst gevoel weet hij op verrassend-sobere
wijze met de hevigste intensiteit mede te deelen aan een
orkest , dat nochtans slechts ééne repetitie onder hem
mag hebben, anders geschoold werd dan de inst rument isten
die gewoonlijk onder hem spelen, en... dat nu juist niet
oen zijne makheid befaamd is. Zulke eigenschappen hebben
Mengelberg ook bij het Brusselsch publiek aan de spits
der dirigenten geplaatst. De ouverture van Brahms, onder
hem levendig en pittig gespeeld, is eene openbaring geweest. Tactvol en bijzonder innig waren de twee eerste
deelen van de d moll - symphonie van Schumann. En de ouverture der "Meistersinger", waarop het concert besloot,
bracht om zijne heerlijke, zijne bloeiende overgave den
triumph.
Over "La Forêt et l' Oiseau" van Théo Ysaye zwijg ik
liefst : het is een verward , pijnlijk-zwaar stuk , onklaar
en langdradig, vol goede inzichten maar zonder opvallende
originaliteit. De duidelijke vertolking van Mengelberg
heeft er geen schuld aan ,zoo het stuk velen onbevredigd liet .
Ook Marc Hambourg verleende zijne medewerking aan dit
concert met een concerto van Saint -Saëns , eene "Gavotte"
van Rameau en eene "Pastorale" van Scarlatt i, waarin hij
ons wel heel lomp voorkwam. In de "Toccata en fuga" van
Bach-Tausig was hij gelukkiger.
N.R.C., 24 Apti t 1911.
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OM BEN BROCHE
Brussel, 25 April.
Terwijl de "Molière", die tempel der operette, weer eens

la F i l l e de Madame Angot ten t oonee l e bracht , hebben de
Brus se l sche dames de la hal l e een klucht opgevoerd, zoo
kostelijk dat bij deze werkelijk gebeurde geschiedenis
de stoutste fantasie een zoutelooze mop gelijkt.
Bij het bezoek van het Duitsche keizerspaar hadden
de b l oemenverkoopende feeën, die sedert onheuge l i j ke tij-

den hun zetels op de Groote Markt hebben opgeslagen, het
delicate plan opgevat om aan de keizerin een bloemenhulde
aan te bieden. Zij kozen daartoe uit hun midden een tweetal. Hoe deze candidatuur opgemaakt is ? Ik weet het niet,
waarschijnlijk zullen het wel de twee geweest zijn die
het meest "fortes en gueule" en "pas bégueules" (o, heele-

maal niet) waren. Daar echter volgens een beproefde spreuk
het aangename met het nuttige vereenigd behoort te worden,
hadden deze dames, voorziende dat hun geschenk door H.M.
wel met een contra- beleefdheidje gereciproceerd zou worden, van te voren besloten dat indien dit reciproceeren
een tastbaren vorm aannam, men ingeval van specie deze
op communistische wijze zou verdeelera, ingeval het een
of ander voorwerp was dit bij opbod te verkoopen. De beminnelijke vorstin, die, onder ons gezegd, wel een beetje
geschrokken zal zijn van die gebaarde bloemen-dames , gaf
aan deze beiden een keurige broche ten geschenke, versierd
met den onontbeerl i j ken Rijksadelaar. Deze heerlijkheden
wekten echter zoo de afgunst op van de overige collega's,
dat solidariteit en afspraak plotseling ijdele klanken
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werden , de dames hun mouwen opstroopten en elkaar op geduchte wijze in de haren vlogen. Nadat dit zonder veel
bloedvergieten was afgeloopen, werd besloten het pleit
op meer wettelijke wijze te doen beslissen en zag de rechter zich voor de vraag gesteld. Terwijl deze wetsgeleerde
zich het hoofd brak over dit twistpunt , dat een Salomo
waar dig zou zijn geweest , mengde zich de gebruikelijke
wijsneuzige deurwaarder in de zaak, die op hoogst pedante
en ongepaste wijze in een zijner ontelbare en ellenlange
in juridische dieventaal opgestelde memories, mededeelde
dat de beroemde broches weliswaar wegens hun hoogen komaf een zekere waarde hadden , maar hun handelswaarde miniem

was. Ga je gang ! Een keizerlijk cadeau is dus tegenwoordig ook al surrogaat-werk ! Dan waren de vorsten in den
ouden tijd toch royaler. Bij deze verpletterende mededeeling van den zakelijken deurwaarder bekoelde de drift der
dames wel, maar het recht moest nu eenmaal zijn loop hebben
en na veel gepraat en geschrijf, na onderzoek, eedsaflegging en confrontatie, heeft de rechter besloten dat de
twee hoofdpersonen, die met doodonschuldige gezichten
beweerden van geen afspraak te weten, de broches mogen
behouden. Juristen en andere deskundigen verklaren echter,
dat de zaak nu pas beginnen gaat. De guerre des broches
belooft een gigantenstri j d te worden.
N.R.C., 26 Apn.i2 1911.
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BEZOEKEN
B ru ssel, 28 April.
Op het oogenblik, dat ge deze regelen zult lezen, - am
als begin een gemakkelijk cliché te gebruiken, - zullen
de Belgische vorsten hunne goede stad Brussel na een lange
afwezigheid weer binnengereden zijn. Na een heelen tijd
vertoefd te hebben in Egypte, dat trouwens iets als een
Belgische kolonie is sedert Belgische kapitalen er de
weeldestad Heliopolis hebben doen verrijzen, onder de
schaduw der pyramiden , die nu al een eeuw langer dan Napoleon beweerde op het menschdom neerzien; na enkele uren
oponthoud te Marseille, waar koning Albert de Cannebière
heeft willen verbluffen met den eersten grijzen flambard
die hem ooit tot hoofdtooisel diende ; na eindelijk dezen
middag het noenmaal te hebben gebruikt bij den koning
van Engeland - men doet maar goed, op reis, in de eerste
huizen af te stappen, - zullen ze langs Oostende opnieuw
hunne hoofdstad bereiken; hunne kinderen, die onder de
schoonste van het land zijn, mogen amhe l z en ; ontvangen
worden door eene opgetogen bevolking, die sedert enkele
dagen al in de weer is om haar geliefde vorsten te ont-

vangen zonder plichtpleging, maar met Brabantsche gulheid
en de innige genegenheid die geen enkel regeerder ooit
in den lande mocht ondervinden en die inderdaad verwondert
bij een volk dat gewoonlijk alle gezag verafschuwt, gedrenkt als het is met een geest van vrijheid en verweer,
zoo niet van opstand. En de ontvangst zal des te guller
zijn, ik zei haast des te meer dankbaar, daar de goede
mare den terugkeer der koningin vooruit is geloopen :
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niet alleen is ze thans geheel weer beter, gezuiverd van
alle ziekte-mogelijkheid, gelijk het dikwij 1s gebeurt
na lang krank zijn, maar zij brengt aan ons volk , waar
ze minder de vorstin als het troetelkind van is, eene
blijde belofte mee, die haar dichter nog bindt aan het
hart der Belgische moeders. Van nu af aan loopt de blijde
koorts die, nu haast vijf jaar geleden, de geboorte van
prinses Marie José verbeidde. Ik was toen in Oostende,
waar de koninklijke familie verbleef. De directie der
Kurzaal had een groot kinderbal laten aankondigen voor
den dag, dat het vorstenhuis zich zou hebben "verrijkt"
gelijk men in Vlaanderen zegt . En ik herinner me hoe Tederen ochtend, al heel vroeg, een massa goddelijke-schoone
kinderen - en ze zijn talrijk in de season aan ons strand!
- zich verdrong om het kastje aan den muur der Kurzaal,
waar het goede nieuws moest worden aangekondigd, en hoe
die jonge kelen jubelden, toen het was gebeurd... Wanneer
zal dit nu weer gebeuren ? vraagt men zich af in de gezinnen; en dezelfde koorts van t oen doet de harten kloppen...
Dat de koning voor eene taak terugkomt , die minder
aangenaam is dan de dankbare hulde van gansch het volk,
valt niet tegen te spreken. Zijne vacant ie-uren zullen
wel vaak, vrees ik, gestoord zijn geworden door kommer-

volle oogenblikken.
Het gaat niet goed met de Belgische politiek; het wil
maar niet vlot loopen met de schoolwet . Blijkt het , uit
de houding van vele katholieken, ,dat de regeering niet
ongenegen is gedurende de eventueele bespreking grondige
wijzigingen te aanvaarden in zake jaarwedde der onderwij-

zers en toepassing van het schoolbon-beginsel, in de houding der oppositie-partijen is geen verandering gekomen;
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en, is het thans zoo goed als zeker, dat het ontwerpSchol l aert niet zal worden ingetrokken : dat liberalen
als socialisten niet bereid zijn zich toegeeflijk te t nonen en de discussie te aanvaarden, staat ten minste even
vast . Daar zulke toestand geen oplossing laat voorzien,
dan eene door middel van geweld, zou het kunnen gebeuren,
dat de regeering, steunend op den kwaden wil der linkerzijde, die den parlementairen arbeid onmogelijk maakt,
aan den koning de ontbinding der Kamers voorstelt . Is
de rechterzijde echter dan zoo zeker, bij dit waagstuk
haar meerderheid niet in te schieten ?... Hoe het weze:
koning Albert komt op een oogenb l ik terug, dat het weinig
aangenaam moet zijn zich koning te weten.
Laat ons hopen, dat hij eenige vergoeding vindt in
de bezoeken die hem en ons vaderland te wachten staan.

Want, al is de expositie ruim een jaar gesloten; blijft
er niets van over dan het symbolische geraamte der feestzaal; worden de tentoonstellingsterreinen volgende week
in loten verdeeld en te koop aangeboden - binnen korten
tijd moet daar een geheel nieuwe wijk verrijzen en reeds
zijn de plattegronden klaar voor de scholen die er moeten
komen - : de expositie- atmospheer, hoewel verdund, is
te Brussel nog niet geheel in het ijle vergaan; nog steeds
ontvangen we vorsten, of wat als staatshoofd vorsten vervangen moet ; het goede voorbeeld, door den Duit schen kei-

zer gegeven, wordt binnen tien dagen door den president
der Fransche Republiek en over een paar maanden door koningin Wilhelmina gevolgd; misschien, en waarschijnlijk

zelfs, komen vertegenwoordigers van den koning van Engeland en van den keizer van Oostenrijk het bezoek beantwoorden, dat Albert en Elisabeth aan deze landen brachten;
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en... de rechtervleugel van het Paleis der Koninklijke
Plaats zal nog dikwijls een vreemde vlag laten wapperen
ten teeken dat een hooge gast hem bewoont ; nog dikwiji s
zal in de marmeren eetplaats officieel gespeecht worden;
nog dikwijls zullen de danseresjes uit den Munt schouwburg
op een raout van het stadhuis "tableaux vivants" verbeelden; en talrijke decoraties zullen nog het knoopsgat der
journalisten van de Brusselsche pers komen te versieren.
Berste gast - de 8ste Mei al ! - is de heer Fallières.
Deze "lieve heer", gelijk de burgemeester van Antwerpen
zeggen zou, is in de laatste weken een dikke vriend geworden - dik in alle mogelijke zinnen - van een aantal Belgen; hij is bij zonder populair ten onzent , en velen spreken over hem gelijk ze zouden spreken over dezen of genen
Par i j schen acteur of kom iekz ange r , die ze talrijke uren
aangenaam bezig zou hebben gehouden . Wijt dit nu vooral
niet aan verdubbelde Franschdolheid : de allerdikste van
's heeren Fal l ières' Belgische vrienden zijn overtuigd
Vlaannschgez ind. Maar de heer Fallières is voor dezen
vr i ende l i j k geweest , enke l e weken geleden, dat...

z66

Ge moet weten dat , altijd sedert de tentoonstelling,
eene aandoenlijke verkleefdheid de gemeenteoverheden en
-raadsleden onzer groote steden aan de officieele staatsvertegenwoordigers der naburige landen kluistert. Die
vertegenwoordigers zijn verleden jaar naar Brussel gekomen. Onze gemeenteraadsleden van Brussel, Antwerpen, Gent
en Luik zijn natuurlijk zoo beleefd geweest, dit bezoek
terug te gaan brengen, althans naar Londen en nu onlangs
naar Parijs. En het is op die laatste reis, dat ze de
gulle vriendelijkheid van president Fal l ières hebben leeren appreciëeren, eene gulheid waarbij ze niet wilden
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ten achter blijven. En zoo komt het dat gezel Anseele,
wethouder te Gent , den president der Fransche Republiek
weldra "mon cher collègue" noemde, en burgemeester De
Vos hem behandelde met de gemoedelijkheid, die hij tegenover den minsten klerk van het Antwerpsche stadhuis pleegt
aan te wenden.
En ziedaar waarom president Fal l ières in België mag
rekenen op eene ontvangst , waar alle stijfheid uit gebannen zal zijn...

*
28 April, 7 uur 's avonds. - Op het uur, dat ik dezen
brief schrijf, verneem ik, dat de koningin in Engeland
terug wordt gehouden door eene ont steking in het oor.
De koning zal alleen naar België reizen, en waarschijnlijk
in den ochtend reeds te Brussel aankomen. Koningin Elisabethzal eerst binnen enkele dagen terugkeeren. Vermoedelijk wordt de bet oog ing ter eere onzer vorsten tot op
dien datum uitgesteld.

N.R.C., 29 Apt.i2 1911.
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ONTGOOCHE L ING
Brussel, 29 April.

Was ik niet zoo zeker van de geestelijke gezondheid van
het Vl aam.sche volk in 't algemeen, en meer nog van de optimistische veerkracht der Brusselsche gehumeurdhe id , ik
zou vanmiddag hebben gevreesd dat de gal van duizenden
mijner stadsgenooten zich zwart ging kleuren voor een aanzienlijk tijdperk. De gal namelijk der duizenden die om
vijf uur, aan het Noorderst at ion en langs den weg naar
het koninklijk paleis, op de terugkomst onzer vorsten en

van hunne kinderen, die ze tot Oostende waren t egengere i sd ,
te wachten stonden, heroisch samengepakt onder het dre igement der Apr i l sche luimen, die ons sedert een viertal dagen
vergeten doen dat we een paar weken lang om regen vroegen.... Zij stonden , die duizenden , met vreugdevolle ver wacht ing in 't hart : zij gingen de koningin terugzien
Vele vrouwen, uit den werkenden stand vooral; rentenierende burgerluid j es ook, die wachtten op het bevel der politie
dat hun achteruit zou doen deinzen, naar de trottoirs toe;
wel wat verwonderd dat het bevel zoo lang uitbleef... Hadden zij dan in de krant niet ge l e z en , dat de koningin nog

enkele dagen in Engeland zou blijven ? De meesten niet;
enkelen wel echter , maar die dachten dat het maar een mop
was , of weeral een streek van het ministerie : zij wisten
het fijntjes uiteen te doen dat Schol l aert voor manifestaties vreesde tegen zijne schoolwet ; maar hen nam men niet

beet ! De terugkomst was voor heden , 5.8 uur , of f ic iëel
aangekondigd , en - de koningin zouden zij zien, niettegenstaande de ministers ! ... .
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Helaas, het werd half-zes, het werd zes; er kwam onrust : een spoorwegongeluk ? Dat zou er nog aan ontbreken ! ... In mijne nabijheid wordt eindelijk een politieagent ondervraagd : "Wanneer komen ze dan toch ? En het

antwoord : "Weet niet ; volgende week misschien..." Ik verberg het u niet : ik heb wel drie minuten voor het leven
van dien politiedienaar gevreesd...
Langzaam, teleurgesteld, is het volk afgedropen. Het
was de ontgoocheling. Het werd haast pessimisme. Er liepen
zelfs onmiddellijk geruchten, verspreid allicht door dezen
die daareven het meest nieuwsgierig waren : het was weer
heel erg geworden met de koningin. Nat uur l i j k ! denk eens
aan : zoo maar ineens uit de Egyptische zon in den Londenschen mist !... En men sprak zelfs weer het af schuwe l i j k
woord uit, dat, niettegenstaande uitdrukkelijke negatie
en de herhaalde verzekering dat Hare Majesteit een ijzeren
gestel had, gedurende hare lange ziekte halsstarrig was
herhaald geworden : de tering... En de onrust van het volk
- toch wel een teeken hoe het van de vorstin houdt ! groeide aan nog, toen het nieuws j e van een Fransch dagblad
van mond tot mond ging, natuurlijk naar behooren aangedikt : president Fal l ières zou vermoedelijk zijn bezoek
aan Brussel uitstellen, want het stond vast : tegen negen
Mei kon de koningin onmoge l i j k beter zijn. Tot op de redactie der bladen zelf ging de mare dat de koning , 's morgens

om vijf uur aangekomen, reeds in den namiddag met de meeste
geheimzinnigheid naar Londen terugvertrokken was . Het moest
dus wel heel erg zijn.
Ik heb natuurlijk inlichtingen genomen , en deze zijn :
op het oogenblik dat ik dit schrijf, zit koning Albert
sedert meer dan drie uur al in gesprek met minister Schol335

laert, en ik verwed er den nagel van mijn linker-pink op,
dat het over de schoolwet is . Dinsdag immers herneemt de
Kamer weer hare werkzaamheden. Wie weet wat minister Schollaert dien dag te wachten staat ! Zoodat van dit gesprek

met den koning veel afhangen kan, en het gerucht, als zou
de regeering op de terugkomst van den vorst aangedrongen
hebben, niettegenstaande de ongesteldheid der koningin,
misschien niet zonder grond is.
Verder verneem ik dat nog geen woord tusschen België
en Frankrijk over een eventueel uitstel van president Fal liéres' reis gewisseld werd; er zou dus iets heel bijzonders moeten gebeuren, om te beletten dat de moedige grijsaard, die, voor enkele dagen nog, onder den witten hoed
van den ontdekkingsreiziger, tot bescherming van de zilveren kuif die zijn trots uitmaakt, de Tunesiaansche zon
trotseerde, te Brussel kennis zou komen maken met deze
traditioneele en nationale regenvlaag. Gelukkig mag de
president der Republiek het veldinaarschalks-staafje van keizer Wilhelm vervangen door een demokrat ische paraplu, familiewapen van alle Be l gen , Walen als Vlamingen...
En om op de koningin terug te komen : reeds ontving
men de meest-geruststellende telegrammen : die ontsteking
in het oor is zoo erg niet , en het is te verwachten dat
over een dag of drie-vier koning Albert het koninginnetje
terug gaat halen.
En dan zal de Brusselsche bevolking hare ontgoocheling
van heden wel vergeten zijn !
N. R. C. , 1
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HET WAGNER- FESTIVAL IN DEN MUNTSCHOUWBURG
Brussel, 30 April.
De zes galavoorstellingen, aan Wagner gewijd, die ons
deze week tot sluiting van het t oonee l se i z oen geboden
werden, met medewerking der beste Duit sche zangers , waaronder trouwens een Hollander, een Belg en een Engelsche
te vinden waren - en onder de heerlijke leiding van Ot t o
Lohse , hebben eens te meer bewezen hoe groot het ongelijk
is der heeren Kuf f erath en Gu ide , de bestuurders van den
Muntschouwburg, die sedert jaren Wagner van het loopend
repertoire hebben geschrapt, om ons een "Ivan le Terrible",
eene "La Glu" en meer dergelijke produkten der Fransche
sukses -kunst te bieden, die nauwelijks worden vergoed
door schaarsche vert oon ingen van een "Pe l l éas" , eene "Salome" , eene "Elektra". Dat Wagner, die voor 't eerst
in de Fransche taal te Brussel t r iumpheerde , de lievelingscomponist van ons publiek blijft, en niet alleen met "Lohengrin" en met "Tannhäuser", maar ook en niet het minst
in den "Ring", is andermaal ten duidelijkste geb l eken .
Deze voorstellingen waren feitelijk de herhaling van wat
ons verleden jaar, tijdens de expositie, met gedeeltelijk
dezelfde interpretatie, geboden werd : het heeft niet
belet , dat het publiek er heen is gestroomd , niettegenstaande den hoogen prijs der plaat sen - hij was vervierdubbeld ! -, niettegenstaande de uitvoering in een vreemde
taal , niettegenstaande het ver-gevorderd seizoen. Ik was
mijn plaat sen gaan bespreken vier weken op voorhand al

ik heb toen ruim drie uur op mijn beurt mogen staan wachten, en de plaats die ik veroveren kon was niet onder
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de beste. Dit alleen om u een denkbeeld te geven van den
toeloop. Een bewijs, zou ik meenen, dat het bestuur, in
gewone omstandigheden en tegen gewone prijzen, met de
goede krachten waar het over beschikt , met Wagner niet
de slechts half-ledige zalen hoeft te vreezen, die het
met de luidruchtigst-aangekondigde noviteiten nauwelijks
lokt. En nochtans wordt Wagner ons sedert vier jaar onthouden. Niet dat de krachten ontbraken : men had Dalmores,
men had Swolfs, die thans aan de Pari j sche Opera voor
Wagner-vertooningen is verbonden, men had Laffitte, die
ik in dezelfde Opera als . Mime heb gezien en die er een
zijner beste rollen in had. Nochtans bleef het al dien
tijd bij een paar luchtig-opgevatte Lohengrin's en de
gastvoorstellingen van Van Rooy als Hans Sachs en als
Vliegende-Hollander. Waarom ? .. .
Intusschen hebben de liefhebbers in de laatste dagen
hun hart kunnen ophalen. De reeks vertooningen bestond
uit "Lohengrin" , " Tannhäuser" en de Tetralogie . De twee
eerste voorstellingen was ik tot mijn spijt verhinderd
bij te wonen, maar den "Ring" heb ik geheel gevolgd, en
nog zingt in mijn hoofd de "D nunerung" , waar gisterenavond
het gordijn, voor het laatst helaas, op zonk. En het zijn
vier van die vertooningen geweest , waar men zijn leven
lang aan denken en van genieten kan; een meêleven van
vertrouwd, van innig-gekend, maar steeds nieuw, steeds
frisch, steeds doortrillend en bezaligend meesterwerk.
Weêr hebben zich de vier deelen van het grootsch gebouw
blok aan blok voor ons oog opgebouwd, gerezen uit eene
verbluffende macht en eene weergalooze zekerheid; zoo
streelend versierd nochtans, zoo zuiver van sentiment,
zoo innig ontroerd en verteederd geschapen. En men zou,
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bij dergelijke interpretatie, zoowaar lyrisch worden ;
men wordt genoopt zijn dankbaarheid uit te storten voor
zooveel nobel genot ; men • vergeet haast dat de "Ring" nu
werkelijk geen nieuwigheid meer is, die men bij het publiek heeft in te leiden, en is geneigd in lange analyses

zijne gewaarwordingen tooneel aan tooneel, Satz aan Satz
haast mede te deelen... Vrees echter niet, lezer : al

ben ik geen "Meister", ik weet mij te "beschranken", en
van mijn geestdrift krijgt ge alleen wat namen met daarbij
behoorende adjectiva.
Weze dan eerst hier Otto Lohse genoemd. - Wij , Brusselaars , hebben waarlijk niet over gemis van goede orkestdirigenten, en meer bepaald opera-dirigenten, te klagen
een Sylvain Dupuis mag men ons overal benijden; een z66
fijn-gevoelend en veel-vermogend musicus, met zulke overtuigingskracht en mededeelbaarheid, vindt men zelden;
men kan geen bewondering genoeg hebben voor den man die
de belangstelling levend weet te houden voor een componist
als b.v. Meyerbeer; die ons met oppermachtigen goeden
smaak Gluck, en uitstralende warmte Berlioz terugschonk;
die met even juist gevoel van Debussy naar Strauss overgaat , en zelfs sympathie voor de moderne Italianen weet
te wekken : een kapelmeester, die den tijd noch de gelegenheid heeft gehad zich te specialiseeren, wien dan ook
wel de glansrijke oppervlakkigheid der meeste opera-dirigenten te vergeven ware, en die nochtans verbaast telkens
hij een nieuw werk bestuurt, niet alleen am zijn eigen
doordringend inzicht , maar om de overtuigende macht waarmeé hij er zijn orkest deelachtig van maakt. En ik ben
blij dit te mogen schrijven, nu de heer Dupuis ons verlaat,
daar hij bestuurder wordt benoemd van het Luiksch Conser339

vat or ium ..... In één punt ben ik echter wel gedwongen,
hem beneden Otto Lohse te stellen : deze verkrijgt tusschen orkest en zangers eene eenheid, die in den Muntschouwburg zelden of niet bereikt wordt. Dit - ik verhaast mij het te zeggen - ligt vermoedelijk aan de Duitsche tucht. Waar de Fransche zanger hoofdzakelijk zorgt
voor zijn eigen sukses of althans niet graag eigen opvat t ingen voor een homogeen ensemble opgeeft , heeft de Duit scher eerbied genoeg voor het hem toevertrouwde werk,
am zijn best te doen, dat het in geenen deele door zijne
schuld lijdt. Men zou kunnen beweren, dat de Fransche
lyrische acteur meer subjectief, . de Duitsche eerder objectief is; dat de eerste het stuk aan de eigen personaliteit,
de tweede zijne eigen personaliteit aan het stuk opoffert. En daar ligt zeer zeker voor een goed deel de grootere eenheid, de stijlvolle homogeniteit der Duitschers
in besloten. Maar het kan niet worden geloochend, dat
het vooral de kapelmeester is, die deze orde in den chaos
der zang- en der orkestrale stemmen, afzonderlijk en daarna concordeerend, concert eerend , te bewerkstelligen heeft.
En die onderlinge eenheid, nooit in zulke mate door Sylvain Dupuis bereikt, beheerscht Otto Lohse met weergabooze meesterschap. De verhouding van zang tot orkest,
en omgekeerd, blijkt onder hem steeds miraculeus zuiver;
hij is de organist , die in hetzelfde bedwang als in eenzelfde macht al de registers van zijn instrument beheerscht.
Men zou haast zeggen, dat hij , en hij alleen, beschikt
en beslist over het geluid der zangers en der instrumenten, in zooverre ze samen hebben te werken. Welke kennis
van de zangtechniek gevoelt men dezen man te bezitten,
en welke ervaring van de orkestrale potentie, en welk
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gevoel - ik herhaal het - voor de juiste samenwerking
van zang en orkest ! Om niet te spreken, natuurlijk, van
zijne bewonderenswaardige zelf-verwerking der part ituren !....
Onder de zangers zal ik eerst de twee noemen, die hier
het meest zijn bekend : Ernest van D i j ck en Anton van Rooy.
De eerste beleeft blijkbaar eene renaissance. Na geruimen
tijd gerust te hebben , wat zijn verzwakt orgaan hem trouwens ople i , verleent hij thans weer zijne medewerking
aan talrijke concerten en opvoeringen, zonder dat zijn
geluid, dat echter niet over heel de toonladder even zuiver nog kl inkt , daarom aan glansrijkheid verliest. Ik
spreek natuurlijk niet van den adel zijner voordracht
en de schoone intelligentie van zijne vertolking : luchtig
en fijn-geestig in de Loge-partij van "Rheingold" , was
hij in de 'Wal "re" een overtuigende Siegmund. Onze landgenoot blijft, onder de Wagner-zangers , zeker eene der
fijnste, der schranderste en der innigst-bewogene.
Van Rooy moge nu en dan niet de volle beschikking over
zijn machtig geluid hebben, dat wel eens "met gaten valt"
en nu en dan de juistheid bijster is; de breedheid van
zijn zang als van zijn gebaar, zijn grootsch en nochtans
beheerscht begrip van wat de rol eischt , zijne gemakkel i j ke autoriteit, die, binnen de palen der kieschheid, even
ver van bombarie als van goedzakkigheid blijft : het dient
hem alles prachtig in zijne Wotan-interpretatie , die
steeds imponeerend, soms verrassend en hier en daar wonderbaarlijk is;het vaarwel van Brünnhilde ("Walküre"),
ontroerend grootsch, werd haast overtroffen door de samenspraak met Erda in "Siegfried", hoe bevreemdend dit ook
moge klinken.
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Onder de andere gastzangers noem ik allereerst Hense l , een ideale Siegfried, ideaal van f r i s sche , maagde 1 i j ke en dadenr i j pe jeugd. Heerlijke stem daarbij en
heerlijke overgave van 't heele bloeiende wezen, zoo

in "Siegfried"-zelf als in de "Dämmmerung" , - in de "D mmerung" het meest zelfs.
Ik ken weinig zangers , die , uit natuurlijke macht en
met het eenige middel van bloot hun verschijnen, meer
de aandacht boeien als Bender : machtige Fasolt ("Rheingold' ) , imponeerende Hunding ("Walküre"), indrukwekkende Fafner ("Siegfried") , was hij als Hagen in de "Däm-

merung" onvergelijkbaar. Deze zanger was inderdaad onder
de allerbesten.
Kuhn is een karaktervolle Mime; en Lizewsky - Donner
in "Rhe ingol d" , Gunther in de "Dämmerung" - is even maj est at isch als Zador merkwaardig in de partij van Alberich is.
Voor wat de dames aangaat : tot mijn spijt kan ik ze
niet met evenveel overgave bewonderen als de mannelijke
vertolkers. De Brünnhilde van Mevr. Walker, al wint ze
aan karakter in de "Däm merung", vind ik in de vorige deelen slap en nogal kleurloos, vooral in "Siegfried".
Krachtiger, doordrongen van stijl, waren de Erda
("Siegfried") en de Wal t raut e ("Dämmerung") van Mevr.
Dehmlow; en, na de Fre ia ("Rheingold") van Mevr. Wolff,
de Fricka ("Rheingold") van Mevr. Goet z e , en de S ieglinde
( "Rhe ingol d") van Mevr. Fay naar behooren geloofd te
hebben, zou ik, om hunne nauwgezetheid, al de Walkuren
plus de drie Rijndochters, bij hun naam te citeeren hebben . Wat ik u maar 1 iever sparen zal.
Mijn besluit is gelijk mijn begin : deze heerlijke
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ve rt oon ingen .... smaken naar meer Wagner-voorstellingen. Maar zal de Munt schouwburg . ze met zijne gewone krachten na zulk ensemble nog aandurven ? Dit is de vraag....
waaruit blijkt dat een mensch nooit geheel bevredigd kan
worden....

N.R.C

.,

2 Mei 1911.
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TELEURSTELLINGEN
Brussel, 4 Mei.
De brave Brusselaars, waarvan ik u Zaterdag-laatst vertelde, die met hemelsch geduld op het bezoek der koningin
stonden te wachten , en die hoopten hunne ontgoocheling
van toen heden door verdubbeld gejuich te vergoeden, want de terugkomst der vorstin was op heden gesteld, definitief ditmaal , - de brave Brusselaars zijn ten tweeden
male teleurgesteld geworden. Het stond dan geschreven
dat het ontworpen feestje geen plaats zou hebben, dat
de vreugde ineen zou vallen als een kaart enhu i s j e ? In
hun avondblad van gisteren lazen immers de Brusselaars
dat Albert en Elizabeth 's namiddags te Oostende ontscheept, - waar ze trouwens aan een warme hulde der bevolking niet hadden kunnen ontsnappen, - om vijf uur aan
de halte van het kasteel Laeken waren aangekomen, zonder
dat iemand er iets van wist, en aldus de betooging op
straat waren ontgaan. Daar is geen andere reden voor,
dan dat de koningin zieker is dan aanvankelijk was medegedeeld, al is elk gevaar buitengesloten. De ontsteking
van het middenoor heeft in hevigheid toegenomen; de patiente lijdt er door aan hoofdpijn en duizeligheid. Liever
dan zich verder in een hotel te laten verzorgen heeft
ze verkozen naar Brussel terug te keeren, wat ze verkoos
te doen in alle stilte. Te Oostende trouwens zag zij er
vermoeid en lijdend uit. Het blijkt thans wel dat de krankheid aan onvoorzichtigheid is te wijten : het verschil
tusschen de zon van Kairo en de "fog" te Londen is te
groot , dan dat iemand , die licht verkouden is en , gelijk
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de koningin, wel meer oorontsteking heeft gehad, er niet
zou onder 1 i j den . Hare Majesteit heeft zich daarenboven
te Londen wel wat vermoeid. En, al levert het geen gevaar
op : dat moet ze nu bekoopen met een paar weken supplementaire rust; van de feesten ter eere van president Fal lières zal ze niet meegenieten (ik weet niet of dit haar
spijten zal) ; en, in afwachting van milder , vaster weer,
zal ze op hare vroegere ziekekamer misschien weinig aangename herinneringen terugvinden.
Want thans wordt het niet meer geheim gehouden : de
koningin heeft niet aan slijmkoorts, maar wel degelijk
aan typhuskoorts geleden. Om het publiek niet al te zeer
te verontrusten heeft men toen het groote gevaar verdoken.
Maar de onrust en de kommer zijn in het paleis te Laeken
zeer groot geweest. Niet zonder vrees hebben de drie dokters het verloop der ziekte gevolgd. En thans nog is de
vorstin zwakker dan wordt voorgegeven. Al is natuurlijk
geen spraak meer van hervallen, aan kleine verwikkelingen
als de tegenwoordige otitis staat ze meer bloot dan iemand
die in volle gezondheid is. En daarom is het ook goed
dat ze spaarzaam met hare krachten omga, en niet te veel
van haar worde gevergd; te meer dat de aangekondigde moederschap, al is ze niet officieel bevestigd, geenszins
wordt tegengesproken.
Intusschen is koningin Elisabeth bij hare kinderen
terug en kan de koning zich, zonder de begrijpelijke onrust die hem aan de zijde zijner gemalin riep, aan de
zaken des staats wijden.

Ook zij konden wel teleurstellingen bieden, de zaken
des staat s . Immers , met het hernemen der werkzaamheden
in de Kamer , is het ontwikkelingsproces van de school345

wet eene nieuwe phas i s ingetreden. Het lot heeft aan de
katholieken troeven in de hand gespeeld, waar ze, tot
teleurstelling der linkerzijdegebruik van konden maken
am althans eene openbare bespreking mogelijk te maken
en te bespoedigen. Alhoewel - ik verhaast mij het te zeggen - de leden der oppositie daarentegen hun toevlucht
konden nemen tot middelen, die de regeering en hare partij
evenzeer teleur zouden stellen. En zoo is het Belgisch
politiek terrein te vergelijken met de prairiën van het
Far-West , waar de vijandige stammen elkander belagen
en met listen omstrikken...
Er gebeurt trouwens niets, dat ik u, in mijne klaarz iendhe id , niet had voorspeld. Gij weet dat om de maand
de Kamersecties worden uitgeloot, die elk afzonderlijk
de nieuwe wetsontwerpen bespreken voor deze in de middenerf deel ing , en van daar in publieke zitting in behandeling
komen. Nu had het toevel, dat blijkbaar lol heeft in 't
geharrewar der Belgische politiek, gewild, dat verleden
maand op de zes afdeelingen drie uit overwegend-katholieken,
en drie uit overwegend-oppositiekrachten bestonden. Op
die wijze stond het der linkerzijde volkomen vrij, de
beraadslagingen te vertragen en zelfs te belemmeren :
op voorstel van gezel Bertrand werd het ontwerp van wet
eenvoudig "gesaboteerd"; in de secties, waar liberalen
en socialisten meerderheid waren, werden de besprekingen
en het neerleggen van een verslag onmogelijk gemaakt;
tot het samenstellen eener middensectie kon het dus niet
komen, en - voor de macht der inertie moest de minister
buigen of barsten, het schoolontwerp intrekken of erin
schrappen wat links niet beviel. En dit laatste, hoe ondenkbaar ook, zou dan nog geen bevrediging gegeven hebben
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aan de meeste liberale en socialistische Kamerleden. Zij
ontkennen immers aan de rechterzijde de bevoegdheid , leerplicht in te voeren zooals zij die wenschen, en zelfs
het recht wordt haar ontzegd, eene wet door te drijven
met leerplicht als grondslag, nadat ze zooveel jaren leerplicht als een publiek gevaar heeft voorgesteld.
Aldus was de toestand tot voor twee dagen. Het geestige toeval heeft hem, bij de nieuwe uitloting der secties, gewijzigd : nu hebben de katholieken de overmacht
in vier afdeelingen op zes; kwam eerst nu de schoolwet
ter spraak, dan was de bespreking ook in eene middensectie
verzekerd, wat dan toch een stapje vooruit zou zijn. Nu
moeten sommige liberalen hand over hart hebben gelegd,
en zou zijn beslist geworden, dat niet langer het tot
stand komen eener middenaf dee l ing zou worden tegengewerkt.
Deze leden oordeelen blijkbaar dat, zoovele katholieke
onderwijzers, nadat beloofd is geworden dat het verhoogingst ar ief der jaarwedden zou worden gewijzigd, tot de
regeering terug zijnde gekeerd, het verzet in den lande
er niet minder hevig op geworden is, en het ontwerp niet
bestand is tegen eene steeds heviger verbittering. Aldus
zou eene openbare bespreking in de Kamer niet langer uitblijven, wat men rechts des te vuriger wenscht e , dat volgend jaar het getal der Kamerleden met een twintigtal
moet aangroeien en het niet zeker is dat de helft daarvan
- om een minimum te nemen - katholieken zullen zijn. Want,
hebben de verkiezingen van 1912 ook in Vlaanderen plaats,
waar de katholieken wel hunne positie zullen behouden,
op winst in de andere provincies is er voor hen weinig
hoop, nu vooral de schoolwet een dankbaar kolfje in de
hand der oppositie is.
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We zouden dus, naar loopende geruchten, die echter
niet officieel bevestigd zijn, dan toch een bespreking van
het ontwerp mogen beleven v6or deze zitting eindigt. Wor-

den die geruchten niet bewaarheid, dan zouden de katholieken vermoedelijk een nieuw ontwerp neerleggen, dat naar de
tegenwoordige secties zou dienen verzonden. En dan zou de

linkerzijde wel gedwongen zijn het debat te aanvaarden.
Tenzij de linkerzijde dan gebruik maakt van haar tweede
middel, dat ik u eveneens voorzien liet : zij zou onmiddellijke afhandeling eischen van al de interpellaties die aan
de orde zijn. En er zijn er niet minder dan vier en dertig.
Nu is de uitvoerige welsprekendheid onzer Kamerleden welbekend. Zei Demosthenes nooit een woord te veel, zij zeggen nooit een woord te weinig, - integendeel. En zoo zouden we zelfs de forten te Vlissingen ter sprake krijgen,...
wat de hemel verhoede ! En intusschen zou minister Schollaert met zijn ontwerp een wandelingetje in het Park mogen gaan doen, dat vlak over het Parlement ligt...
Dat woord Park nu brengt me tot de laatste teleurstelling, waar ik u heden over spreken wilde. Het is een persoonlijke teleurstelling, waar gij echter zelf bij verliest, o lezer. Eergisteren moest, in het "Théâtre du
Parc", in bedoelde warande gelegen, Beerbohm Tree met de
tooneelspelers van "his Majesty"
esty" de "Merchant of Venice"
komen spelen; en mijn beste pen lag al gewet om er u lyrisch over te schrijven, toen op het laatste oogenblik
Beerbohm Tree liet afzeggen en vervangen werd door een
derde rangs-gezelschapje.
En ziedaar hoe deze twee laatste dagen voor het volk
van Brussel in 't algemeen en voor mij in 't bijzonder
dagen van teleurstelling waren....

N. R. C. ,
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HET BEZOEK
Brussel, 5 Mei.
President Fallières - ik hoop dat ditmaal de omstandigheden me niet zullen beschamen, als toen ik de terugkomst
der koningin aankondigde, en dat dezer ongesteldheid geen
wijziging brengen zal in de aangekondigde bezoeksplannen,
- president Fallières zal dus zoo vriendelijk zijn, Dinsdag a.s. naar Brussel de beleefdheid van Albert en Elisabeth te komen reciproceeren. Al vervult dit bezoek mijn
hart, evenals dat van al de Brusselaars en van talrijke
Belgen daarbij , met de meest-sympathieke en -dankbare
gevoelens, ik kan niet nalaten het voor den heer Fallières
ten zeerste te bejammeren. De circa vijftig uren immers,
dat hij binnen de , trouwens sinds eeuwen gesloopte , muren
onzer stad zal doorbrengen, zullen voor een groot deel
aan tafel gesleten worden. Het is of de inrichters bang
waren geweest, hem te Brussel te zien vermageren : galadiner volgt op galalunch; nauwelijks is de president aan
een stadhuisel i j ke raout ontsnapt ; men dwingt hem den
dag van zijn aftocht om elf uur 's morgens te de j euneeren;
en de tusschentijd wordt aangevuld met ontvangsten, zij beginnen van 's morgens negen uur al ! - ruim voorzien van onverduwbare redevoeringen, der spijsvertering
weinig bevorderlijk. De weinige tijd, die nog overschiet
zal deze "lieve Heer" (om nog eens burgemeester De Vos
aan te halen) zich den Brusselaren vertoonen, 't zij hij
van 't stat ion naar het Koninklijk Paleis rijdt, 't zij
hij van het Koninklijk Paleis naar 't stat ion terugkeert,
't zij hij op 't balkon van 't stadhuis den fakkeltocht
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bijwoont. Enkele uitverkorenen zullen verder kunnen vaststellen of hij inderdaad gekleed wordt door den infaamsten
der kleermakers : een "tailleur de pierre", gelijk beweerd
wordt... En in nadere aanraking zal de president der Fransche Republiek met het Brusselsche publiek niet komen,
zelfs niet met de bloemenverkoopsters van de Groote Markt.
Want men heeft hem verzocht, geen broches uit te deelen,
zooals de keizerin van Duitschland helaas meende te moeten doen...
President Fallières komt dus naar België Daar zal
hij den Vlamingen minstens even welkom zijn als den Walen.
Deze bewering zal misschien sommige mijner lezers bevreemden : in Holland heeft men, naar mij uit talrijke gesprekken met Nederlanders bleek, nog steeds eene heel verkeerde
opvatting der Vlaamsche Beweging, en de uitdrukking "Vlaamsche Strijd", die ervoor wordt gebruikt en die ik geenszins wensch te verloochenen, interpreteeren zij meestal
als een hardnekkigen weêrstand tegen al wat Fransch is
en uit Frankrijk komt. Dit is gedeeltelijk de schuld der
Vlamingen zelf, die, in de romantische periode van hun
groei naar zelfstandigheid, Frankrijk gaarne den "erfvijand" noemden, hierbij steunend, trouwens , op onloochenbare
historische feiten : het is ook wel eenigszins de schuld
der vele Hollanders, die, in hun liefde voor het buitenlandsche en meer speciaal het Fransche, zich afkeerig
gevoelen van een beweging, die nationalistisch is en zich
tot eigen behoud der Vlamingen tegen al te indringerige
verfransching te vrijwaren heeft. Wien echter, aan flaminganten of aan Hollanders, de schuld toe te schrijven moge
zijn : de opvatting, als zouden wij niets dan haat voor
Frankrijk gevoelen, is uit den booze. Ik ga zelfs zoover
350

te beweren, dat de meeste Vlaamsche "strijders" - jawel !
- de jongere strijders vooral, heel wat meer sympathie
voor den Franschen geest, het Fransche leven, heel het
Fransche wezen gevoelen, dan voor het Germaansche in 't
algemeen en het Pruisische in 't bijzonder. En ik mag
u zeer bepaald verzekeren, dat, moesten ze kiezen, de
Vlamingen, niettegenstaande de erfvijandelijkheid bij
noodzakelijke keus geenszins liever onderdanen zouden
worden van keizer Wilhelm, dan landgenooten van president
Fallières.
En dit is goed te begrijpen. Wel is de Vlaming een
Germaan, al is hij ook bij uitstek de Grensgermaan. Maar
van in de Middeleeuwen is zijn graaf een leenman van den
koning van Frankrijk, en de invloed van het Fransche element in Vlaanderen werd toen reeds zóó gevoeld, en weldra

zóc5 drukkend , dat de eerste gemeentelijke macht aangewend
werd tot eene Vlaamsche Beweging, die heel wat krachtda-

diger was dan de tegenwoordige : de Beweging van den Gulden Sporen-slag. De Fransche heerschappij bevestigde zich
echter met de hertogen van Burgondië, en niet alleen deze,
ook andere latijnsche invloeden werkten op het VlaamschGermaansche leven in, meer nog dan de hoogere hofkringen
het doen konden. Lombardisch geld wordt immers de zekerste
steunpilaar van Brugge's luister. En als die luister op
Antwerpen overgaat, wordt hij er te niet gedaan door op
elk gebied overheerschende Spanjolen. In beide steden,
en ook te Gent, draagt menigeen nog een Italiaanschen
of Spaanschen naam; de Zuidersche afkomst staat er op
menig aangezicht te lezen; het Zuidersche bloed is de
oorzaak misschien van de Vlaamsche f antaz ie , de Vlaamsche
gulheid, de Vlaamsche pronkerigheid, die zoo verschillen
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van wat grondeigenschappen zijn van het broedervolk, dat
eenzelfden oorsprong door dezelfde taal bewijst.
En dat Zuidersche, laat staan dat Fransche, wenscht
zeker geen enkele Vlaming te verloochenen - of het moest
een Bastaardvlaming zijn. Meer dan tot welk volk ook,
meer zelfs dan tot den Noorderbroeder, al durft hij het
zelden bekennen, voelt hij zich tot het Fransche aangetrokken. Hij voedt doorgaans zijn geest het liefst met
Fransche lectuur, komt er zelfs rondweg voor uit dat,
na zijne moedertaal, de Fransche hem het liefst is, en
niet alleen vanwege de noodwendigheid in zoover dat het
Duitsch in Vlaanderen nooit zoo populair wordt als in
Holland. Al beseft hij het gevaar ervan, hij weet wat
hij te danken heeft aan zijne Fransche opleiding. Hij
is, en hij weet het, een halve Franschman . Maar hij weet
ook welk gevaar erin 1 igt , iets maar half te zijn, slechts
de helft van iets te zijn; halfslachtigheid is het zekerste teeken van ondergang; half -Franschman en half-Vlaming
te zelf der tijd kan niet meer eene eenheid worden, dan
twee linkerhandschoenen een paar handschoenen zijn. En
't bewijs ervan ondervond de Vlaming aan zichzelf : hij
gevoelde wel dat al wat naar hooger geestesleven streefde

bij hen valsch was, of halfslachtig, en steeds onbeholpen.
Om waarlijk beschaafd te worden; ja, om zelfs maar eenvoudig beleefd te worden, stond hem, zoo dacht hij aanvanke-

lijk, maar een ding te doen : van hal f - Frans chman , geheelFranschman te worden. En dat heeft de Vlaming voor de Beweging ook lang geprobeerd, in zoover dat bij sommige landgenooten zoowaar de illusie leefde, en nog leeft, dat ze
heusch deelachtig in de Fransche cultuur zijn.
Wie echter zich-zelf niet begoochelen wilde; wie nuch-
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ter genoeg was om te zien dat hij zijne Fransche halfheid nooit te boven groeide en dat die halfheid hem alleen
den spot der heel-Françozen bezorgde; wie over de grenzen
wist te kijken en zag dat slechts nationaliteitsgevoel
de volkeren groot maakt in geestelijk als in materiëel
opzicht, die bevroedde aldra, buiten alle chauvinisme
om, dat hij het langs den Vl aams chen weg moest zoeken,
wilde hij zijn ik, zijn geheelheid veroveren, en dat het
trouwens gemakkelijker zou vallen, zijne grondeigenschappen te laten groeien en te ontwikkelen tot een totaalVl amingschap , dan enkele overgeërfde bijkomstigheden
te verwerken tot geheel Fransch-zijn. En dit beteekende
geenszins de uitroeiing dier, trouwens onuitroeibare,
Fransche bijkomstigheden : het beteekende alleen vastere
positie te nemen in den eigen ondergrond, door meer stambewustzijn, door diepere kennis van het eigene volkswezen,
door meer liefde voor, meer beoefening van de volkstaal=
het zuiverste, het edelste teeken van het volksbestaan.
Er was dus geen spraak van vijandelijkheid tegen het
Fransch : er was alleen in eere houden van het Vlaamsch,
niet slechts als taal van den huiselijken haard, maar
als hooger verkeersmiddel, als wetenschappelijk gereedschap, als letterkundig schoonheidsmateriaal. Het gold
niet, zich te berooven : het gold, eerst en vooral eigen
rijkdom te beveiligen. En dit is de oorsprong geweest
der Vlaamsche taalbeweging die, het Vlaamsche bewustzijn
door meer beoefening van het Vlaamsch gewekt, het daar
niet bij liet, eene politieke beweging moest worden, en
thans de krachtige sociale beweging is, waar ik u zoo
dikwijls over te spreken heb.
Dit is, geachte lezer, de echte, de ware toedracht
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a

i n Vtaandenen geen vi and6chap
tegen het Fnan4 ch, laat staan tegen Frankrijk. Maar wat

der geheele zaak. En

er in Vlaanderen wèl is, als natuurlijke reactie vanwege
fossiele bestanddeelen die als keien zijn in een nog niet
geheel ontgonnen grond : er is franschdolheid, er is overdreven en belachelijke f ransche l ar i j . En daartegen dient
gevochten, evenals men de keien weert die een normalen
groei der gewassen belemmeren. Die versteende bestanddeelen worden gelukkig minder en minder talrijk, en zelfs
minder en minder interessant.
Zij blijven echter gevaarlijk, al was het maar omdat
zij wanen geheel Frankrijk achter zich te hebben, voorgeven dat zij Frankrijk vertegenwoordigen, en klagen dat
Frankrijk in hen wordt vervolgd. Die meening hebben zij
in de Fransch-Belgische pers verspreid; die meening heeft
Frankrijk uitgebaat; die meening is tot in Holland doorgedrongen.... Zal deze korte uiteenzetting volstaan om ze
daar uit te roeien ? Ik durf het nauwelijks hopen, want
wanbegrippen zijn als kwaad kruid : zij schieten den diepsten wortel... Maar zij zal, mijne uiteenzetting, verklaren, waarom de Vlamingen in hartelijkheid bij de Walen
niet achter zullen staan, als president Fallières Brussel
komt bezoeken : zij weten dat zij aan Frankrijk, niettegenstaande vroegere onderdrukking, die hun koppige vrijheidsgeest niet makkelijk vergeet, toch ook wel een
en ander te danken hebben - en dat vergeten ze evenmin,
en verklaren zij nog liever.

N. R. C. , 6 Mei 1911.
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DE AANKOMST
Brussel, 9 Mei.
Dit zal, geachte lezer, geen verslag worden. En gij zult
toegeven, dat het dit onmogelijk kan. Ben verslag immers
eischt, of beter : de lezer eischt van een verslag, dat
hij, die er mee gelast wordt, op zijn minst aanwezig geweest zij bij de gebeurtenissen die hij te vertellen heeft.
In onzen tijd van impressionisme duldt men alles, behalve
leugen. De aera is voorbij , dat een schoon schijn boven
eene leel i j ke waarheid gesteld werd. En ik die, gesard
door de omstandigheden , ik die...
Maar ik stel u onmiddellijk gerust : jokken doe ik
nooit . En ik doe het allerminst ditmaal , omdat ik het
slachtoffer ben van kwaden wil , opzet , dwarsdrijverij.
Ik ben het niet alleen : al de correspondenten van buitenlandsche bladen zijn het evenzeer als ik, buiten die aan
Fransche couranten verbonden. Toen verleden jaar keizer
Wilhelm naar Brussel kwam, hadden wij al wat moeite om
ons werk behoorlijk te verrichten. Toen traden Duitsche
confraters tusschen, en alles liep goed af, op de onaangenaamheden na, die de politiemaatregelen ons berokkenden.
Zoo hadden wij toegang tot het station, op het oogenb l i k
dat de keizerlijke trein binnenreed, al moesten wij ons
natuurlijk met de Belgische confraters laten welgevallen,
dat men ons in een rij salonwagens opsloot zoolang de
vorstelijke personen in 't zicht waren; wij konden' echter
den stoet in rijtuigen, voor ons bestemd, tot in het paleis volgen; wij hadden toegang tot de "Galaoper"; was
het stadhuis ons ontzegd, dan waren ons toch plaatsen
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voorbehouden om de Hooge Gasten voorbij te zien rijden
als ze er zich heen begaven.... Heden komt de president
der Fransche Republiek, de symbolieke vertegenwoordiger
der moderne democratie, ons bezoeken. Wij vragen, wij
correspondenten der buitenlandsche bladen, de noodige
kaarten en uitnoodigingen, ons steeds zeer vriendelijk
door het gemeentestuur verstrekt. En wij ontvangen een
"laisser passer", dat , naar in de Brusselsche bladen verzekerd wordt , toegang geeft , onder meer , tot het station,
- evenals bij het bezoek van den keizer, trouwens . En
wat is er nu gebeurd ? Lezer, bereid u tot medelijden
met uw armen correspondent !...
Toen ik u, vanmiddag twee uur, geseind had, bereidde
ik me voor, het perron te bereiken, waar een onbeweeglijke
trein de journalisten stond te wachten, opdat ze er, al s
vogels uit de tropische streken achter groote ruiten opgeborgen , hun plicht zouden kunnen kwijten, van bij bewaakt
door een dertigtal goedgedr i l de piotten en achter slot
gehouden door een keurkorps spoorwegbedienden. Journalisten zijn echter goede jongens : zij verdragen het zelfs
dat men ze in korps voor anarchisten houdt , en als men
hun maar den mond niet snoert en de ganzeveder niet van
tusschen de rozevingeren rukt... Ik verkneukelde er me
dus in, in gezelschap der dierbare confrères een half
uurtje te gaan zitten stoven op de kussens van een coupé,
,

en wees te dien einde en niet zonder elegantie, de zeskantige kaart die aan een rood en groen lintje mijn koop s gat versierde, ten teeken dat de gemeenteoverheid mij
die vrijheid had gegund, als de man, die mij toegang verleenen moest, een nobel gebaar deed om het mij te beletten. Ik . protesteerde natuurlijk, eerst met zoete woorden,
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daarna met klem. Een politiebrigadier kwam tusschen; hij
gaf den spoorwegman natuurlijk gelijk. Ik dreigde hem
met het stadhuis; hij antwoordde smalend : "Ga er heen."
En ,lezer , ik deed het.
Ik had nog een klein kwartier over. Bene godheid was
mij genadig en toonde mij , in een zijstraat, een kanariegele auto-taxi. Ik nam het stormenderhand in, reed naar
het secretariaat van den burgemeester , ... was twee minuten
nadien gesticht : mijn "laisser passer" gaf me alleen
toegang tot een tribune die voor mij en de confrères in
het Park was opgetimmerd : van daar uit kon ik prachtig
zien, hoe president Fallières er sedert zijn tocht in
Tunesië eruit zag. En verder was me toegelaten de gelederen van het leger te breken, de paarden der marechaussee
bij mijn doorgang in bedwang te houden, en dergelijke
heldendaden meer,... die me echter in het uitbrengen van
verslag weinig konden baten...
Ik weêr in mijne geelzucht-kleurige auto, en terug
naar 't station langs de he irae l i j ke paden die de politie,
in hare grootmoedigheid, daartoe had voorbehouden. Gelukkig heb ik mijn vlughe idsdr if t aan mijn chauffeur medegedeeld : wij vliegen. Gelukkig eveneens sta ik in zwaarlijvigheid bij president Fallières fel ten achter : ik glibber tusschen lancierspaarden in op gevaar af, ettelijke
malen mijn hooge zij en mijne ribbenkast ingedeukt te
zien en te gevoelen; en ken de fierheid juist in tijds
te komen : over het schoon wit zand komt de goedmoedige
president buiten, een beetje pufferig; doet de veeren
kr i epen en den bak kantelen van het hofrijtuig waar hij
in gaat zitten; laat zich welgevallig neêrz i j gen op de
kussens, achter de vuurroode ruggen der lakeien. De krijgs357

muz i eken blazen eene Mar s e i l l a i se als razend , waarna ze,
als tegenstelling, al het idyllische der Brabançonne naar
behooren uitkomen doen. Trommels roffelen, klaroenen schetteren er doorheen, alsof er nog geen herrie genoeg was.
Na den koning treden de andere overheden in; het voorafrijdende regiment neemt den draf; de roode koetsiers volgen; in 't voorbij -ijlen lachen de Brussel sche journal is ten, die mee mogen gaan, uw onderdanigen dienaar uit.
Gij kunt echter wel denken dat ik mij de vernedering
niet goedsmoedig welgevallen laat . Het Spaansche bloed,
dat voor een aanzienlijk percent door mijne aderen vloeit,
komt in opstand. Weêr spring ik in de auto, die er uitziet
als gal en edik, voor wat de gele kleur betreft. Daar
mijn bedriegel i j k "laisser passer" mij althans toegang
geeft tot eene bijzondere tribune van de Warande, zal
niemand noch niets mij verder beletten, er gebruik van
te maken. En weêr vliegen wij door gangen en stegen, de
genade l ooz e politie ontwijkend, met dit eenige doel voor
oogen : aankomen v6or de koninklijk-pres ident ieele stoet
aan die tribune voorbijsnelde.
Lezer : ik heb, wij hebben getriumpheerd : juist braken de klaroenen in nieuw geschal uit , bij het bonzen
van kanonschot aan kanonschot , aldus aankondigend dat
de roode lakeien aanreden, of als een aéroliet viel ik
tusschen de eenigszins verbaasde confrères. En, was ik
niet zoo nederig, dan hadde ik mogen uitroepen, eenigsz ins
de woorden verdraaiend van een der allereerste verslaggevers der wereld, Julius Caesar nl., die, gij hebt het niet
vergeten, de oorlogscorrespondent was van zijn eigen
krijgstochten : "Veni, vi ci, non vidi Praesidentem ! ".. .
.

Want lezer, ik heb hem gezien, en zonder vergrootglas
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nogal . Joviaal zat hij naast koning Albert , niks gegeneerd, als iemand die in de Tunesische douars wel andere
ontmoetingen heeft gedaan, en zonder de minste emotie
om de koninklijke equipage dat hem tot voertuig diende.
Hij praatte, gemoedelijk, en, naar het uiterlijk voorkwam,
zonder te veel meridionale uitbundigheid. En zijn talrijk
gevolg, waaronder een kurassier dien ik u aanbeveel als
een model van praestantie ziet er even blijmoedig en inschikkel ijk uit als hij-zelf....
Dit alles heb ik met kinematograf ische vlugheid moeten
opnemen. Want ik weet niet of mijne c it roenzure auto het
voorbeeld had gegeven : maar de of f ic iee l e stoet scheen
een record van vlugheid te willen slaan. Of hadden de
Fransche gasten misschien honger , dat het koninklijk pale is in zulken draf moest worden bereikt ? .. .
Hoe 't weze : het was heel mooi , hoewè l minder mooi
dan onder Wilhelm den tweede . Het was daarentegen veel
vlugger. En president Fallières ziet er inderdaad een
"Lieve Heer" uit , zooals. burgemeester De Vos meer dan eens
heeft verzekerd....
N.R.C., 10 Mei 1911.
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DE EERSTE DAG
Brussel, 9 Mei.

"La Franc' peut être fière
De son Monsieur Fallières !"
Onder log-looden hemel, waar nog verre donders rollen
en een nieuwe slagvlaag weer dreigt, staan ze, honderd
op zijn minst, religieus luisterend naar de vaderlandsche
zangers, die, naar het "accent" te oordeelen, heden met
den president Parijs verlieten om ons, pet it s Belges, op
rijm, maat en klank te leeren wat wij van dien heer Fallières moeten denken, "waar Frankrijk fier op mag zijn."
Het is een man - ik bedoel de liedjeszanger -- de apachepet
op het b 1 inkende haar , maar met anders een goed gezicht,
de tong rad in den mond , met vette stem zingend of verkondigend : "C' est deux sous seulement ." Bij hem een dikbuikige vrouw met norsch uitzicht, zwarte "accroche- coeurs"
op het voorhoofd, die, terwijl haar man de losse bladen

aanbeveelt , op de harmonica zacht het refrein speelt . En
naast hun, een bleeke, slungelige jongen onder een grooten
paraplu, waaraan brandende Venetiaansche lantarentjes hangen... Wat luider de harmonica, en de man , gras seyeerend ,
zingt het couplet . Waarna ze gedrieën, de vrouw huilerig,
de jongen in falset, weêr 't refrein aanheffen :
"La Franc' peut être fière

De son Monsieur Fallières !"
met zulken mededeelzame overtuiging, dat het Brusselsche
volk, het volk dat zoo gaarne zingt, koopt, koopt, koopt,
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en de roem van den p re s i dent iee l en gast zeker in lang bij
ons niet tanen zal , dank aan een paar Par i j sche came lot s .
Dezen zijn de eenigen niet, die souvenirs van deze glorieuze dagen aan den man trachten te brengen. Zij verkoopen
"le portrait de Monsieur Fallières, avec les heures off icielles de son parcours", zij verkoopen hem op éene postkaart met onzen koning; zij verkoopen cocardes en ordelintjes en broches. En 't goede volk, even door de vlagen en
het onweêr uiteengejaagd en de koffiehuizen b innengedreven ,
maar gauw weer buiten en druk als op de groote dagen, koopt
maar, versiert zich met valsche decoraties, waar Val ens i
niets in te zien heeft, steekt portretten op zijn hoed.
Hier en daar galmen een paar verzen van de Marseillaise.
Dat hoog bezoek is, om onbegrijpelijke redenen, waarachtig
een volksfeest geworden. Terwijl keizer Wilhelm wel heel
veel nieuwsgierigheid, maar toch niets meer, gewekt had,
is het alsof de aanwezigheid te Brussel van president Fal1 i ères er opwinding en geestdrift in de lucht had gestrooid.
En niettegenstaande het ongelukkige weder , dat een oogenblik de stemm ing kwam storen, is het kermiszondag in het
hart der Brusselaars en in Brussel's straten...
Het onweêr is uitgebroken juist op het goede oogenblik:
toen de president , in afwachting van het galadiner en na
de presentaties van het diplomatieke korps, zich ten paleize veilig en thuis kon voelen , even uit kon blazen,
wat rusten mocht na de reis , toch wel vermoeiend voor een
_

grijsaard van zeventig j aar . Mocht echter de sympathieke
oude man een zucht van solaas slaken , die wij hem gaarne
gunnen, - den zucht evengoed als de solaas - de Brusselaars
kunnen er van nu af aan een kruisje over maken, hem nog
van aangezicht tot aange z i cht te mogen aanschouwen . Morgen361

avond moet hij nog wel naar het stadhuis rijden, waar hem
een balletkorps van den Muntschouwburg moet worden voorgesteld : maar dat gebeurt bij donker , en vermoedelijk in
de gesloten landauers waar ook keizer Wilhelm naar de Groote Markt in kwam. En daarna zal hij , wel van af het stad -

huizel i j k balkon, den militairen fakkeltocht in oogenschouw
nemen . Maar de schitterende verlichting van ons gemeentelijk forum - gelijk dat in burgemeestersstijl heet - belet voornoemd balkon niet , hoog genoeg te zijn om te verhinderen dat , b.v., een consciëntieus teekenaar van op
straat een uitvoerig portret van den Franschen president
zou komen vervaardigen . Hetgeen trouwens, ik verhaast mij
het hier bij te voegen, bij mijn weten in de bedoeling
1 igt van geen enkel mijner st adgenoot en ... De heer Fallières - en ik ben de eenige journalist niet die er over
klaagt - de heer Fallières wordt dus van stonde aan verdon-

kermaand. Slechts de uitgenoodigden der garden party en in de pers zijn zij niet talrijk -, de kinderen der
Fransche school, de bestuursleden der Fransche maatschappijen en deze der Fransche Kamer van Koophandel zullen
alleen nog zijn goedig gelaat mogen aanschouwen . Wij , Brusselaars, zijn van dat genot gespeend ... En naar aanleiding
hiervan moet ik u een gerucht mededeelen, waar ik persoonlijk geen geloof aan hecht, maar dat niet te minder op
den grond van waarheid kan berusten. Ge weet dat we van
zomer heel wat hooge gasten verwachten mogen. Zij zouden
de kroningsfeesten van koning George te Brussel komen voortzetten, - ik vraag me af waarom. Onder deze gasten nu is
de allerheiligste vorstin van het heilige Indië : de Beghum
van Bophal (ik sta voor de spelling niet in, maar phone t isch komt het daarop neer) . Deze dame nu vertoont de eigen362

aardigheid , dat ze zich absoluut niet vertoont . Niemand
heeft het recht , geniet het voorrecht , haar te mogen zien
hare wezenstrekken en al 't overige van haar persoon moeten
een duister geheim blijven voor hare t i j dgenoot en . Welnu en nu komt het grappige van het voorval - het schijnt dat
het protocol eene vergissing heeft begaan. De maatregelen,
voorgeschreven voor het bezoek harer Majesteit de onzichtbare Beghum , heeft men, naar het schijnt, in een oogenbl ik
van verstrooidheid, toepasselijk gemaakt op president Fal 1 ières , alsof hij ook de zoon van Vis j noe in hoogst eigen
persoon was . Het was te laat om daar nog verandering in te
brengen, voor een gedeelte althans . En ziedaar hoe het
komt dat de Brusselaars hem zoo weinig te zien krijgen...
Althans , dit is het loopend gerucht ; en ik herhaal , ik
geloof niet dat men het letterlijk aan moet nemen...
Maar laat ons terugkeeren tot ons onderwerp . We hebben
daareven den president laten uitblazen. Het is echter zeven
uur, en tijd dat hij weêr zijn frak aantrekt. Hij doet
het . En een half uur nadien geniet hij van de spijzen,
op volgend lijstje aangeduid :
Consommé Mireille
Potage Longchamps
Nids de vanneaux à la Demidoff
Saumon Diplomate
Se l l e de veau Pr int an i ère
Côtelettes d'agneau Forestière
Chaud-froid de volailles
Punch Néron
Asperges d'Argenteuil sauce Mousseline
Poulardes de Bruxelles rôties cresson
Langouste à la Parisienne
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Pudding à la Vernon
Glace Ariane

Fruits - Desserts
Waarna hij met een dankbaar hart genieten kan van koning Albert' s toost ! Hoogstdiplomat isch, deze toost , en
dus uiterst voorzichtig. Br is niet eens spraak in van
de gemeenschappelijke taal : het Fransch . Wat ons aan Frankrijk bindt ? "Des relations remplies de cordialité, motivées
par des intérêt s commerciaux en échange d' idées incessant
et la coat iguit é des territoires" . Men ziet het, de koning
is ditmaal lang zoover niet gegaan als te Parijs, waar
hij van de gemeenschappelijke 1 iteratuur gewaagde... Wat
hij verder zegt ter eere van "le beau et glorieux pays
de France", zal elke Belg met vreugde beamen.
President Fall ières is nog diplomatisch-voorzichtiger
dan de koning geweest . Hij heeft niet eens noodig geacht te
def iniëeren wat hij de ''asp irat ions communes" noemt; en
voor wat de voorgewende geestelijke, intellectueele eenheid
aangaat, die tusschen België en Frankrijk zou bestaan :
daar verkiest president Fallières niet van te reppen; hij
houdt het met "une conc il iat ion t ou j ours plus grande des intérêt s économiques" , aldus getuigend dat , voor de volkeren
evenals voor het individu, de leus "Je vis de bonne soupe
et non de beau langage", de eerste der eeuwige waarheden is...
En toen dronk men een kopje koffie ; en toen dronk men
een likeurtje; en toen ging men naar bed... Het was tien
uur geworden... En toen ging ook uw correspondent naar

huis. Maar hij wilde niet gaan slapen, hij , v66r hij u verslag had gegeven over dezen Eersten Dag; hetgeen hij thans,
om half-twee, beëindigt .. .

N. R. C. , 10 Mei 1911.
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VAN NEGEN TOT VIJF
Brussel, 10 Mei.
Een president der Fransche Republiek is niet de Berste
Burger van zijn land, evenals een tegenwoordige koning
of keizer van Frankrijk dit zou zijn : hij is niet meer
dan de eerste ambtenaar, de eerste dienaar van zijn volk.
Die goede heer Fallières heeft het vandaag ondervonden.
Na een dag als gisteren, heeft men hem - dit "men" slaat
op 's heerera Fallières' landgenooten te Brussel - gedwongen, met dag en dauw op te staan, om de vertegenwoordigers
der Fransche maatschappijen van België te ontvangen. Stel
u, geachte lezers , in de plaats van president Fallières.
Na een onrustigen nacht vertrekt gij al heel vroeg uit
Parijs. Van vóor de Belgische grens zijt ge gedwongen
in uw hab iet kostuum te gaan zitten, met het groot-lint
der Leopoldsorde onder uw vest. Gij zijt, geachte lezers,
geen journalisten, niet meer dan Fallières, en daarom
hebt ge de gewoonte niet in frak en met een groot-lint
vier uur aan een stuk in een trein door te brengen, zooals
óns meer dan eens overkomt . Hetgeen u pijn in den rug
geeft . In den trein luncht ge verder heel slecht : eene
verkeerde spijsvertering is er het gevolg van, en, daar
ge vreest dat die slechte spijsvertering kwalijke invloeden
oefent op uwe welsprekendheid , komt uwe maag heelemaal van

streek. Eindelijk komt ge te Brussel aan. Maar daar begint
het eerst. Ge zijt gedwongen ontallige Marseillaises
aan te hoo ren , wat u half misselijk maakt . Daarna moet
ge in een rijtuig dat z6o hard rijdt, dat de zeeziekte
u hee l ecoaal heeft te . pakken . En int us schen moet ge maar

365

doen alsof ge bezeten waart van eene dionysische vreugde.... Eindelijk moogt ge even uitrusten. Maar een banket
wacht u, waarop ruim tweehonderd allernieuwsgierigsL gasten
u bezien alsof ge in Tunesië in een witten beer veranderd
waart. Dit maakt u verlegen, gelijk een witte beer nooit
was . En daarbij krijgt ge een menu te verorberen, dat
een uitgehongerde te veel zou zijn : zalm, kalfsvleesch,
schaapvleesch, tweemaal kip, kreeft : wat weet ik al.
•

En daarop moet ge, op bevallige wijze, dan nog gaan toos-

ten !....
Lezers, dit was de agenda van den zeventigjarigen Fallières. En nochtans heb ik hem vanmorgen negen uur gezien,
- zooals ik-zelf er nooit heb uitgezien, zonder zelfs
maar aan onze wederz i j dsche corpulentie te denken. Ik
heb u geseind dat hij , zoo vroeg in den ochtend al , de
afgevaardigden ontving der Fransche kringen. Met een geduldig oor, dat versierd is met een bijzonder-vleezig
lelletje, hoorde hij de toespraak aan van hun aanleider,
minister Beau ; en met rondborstigheid, rondborstig als
hij is in eene dubbele beteekenis, wist hij die toespraak
te beantwoorden op eene wijze, die van veel goedmoedige
ervaring en van een schoon geloof getuigt. De heer Fallières zal wel geen systematisch pessimist zijn; en is
hij het wel : dan toch met eene goed-gesuikerde dosis
toegevendheid... Wat hij trouwens ook weze : hij is een
prachtige vaderstype van het oude répert oire ; eene die met
een held van Marivaux zou mogen zeggen : " I l faut t ou j our s être un peu trop bon pour 1 ' ét re juste as se z . "
President Fallières schijnt iemand te zijn, die er vooral
goed wil uitzien, die naar imponeerende goedheid dingt.
En waarachtig : hij slaagt er in , wat geen geringe lof
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is....

Als al die Franschmans weg waren, ging het naar de
Fransche school der Anderlechtlaan toe : nieuw beslag
door zijne l endgenoot en geleid op president Fal l i ère s ,
en voor ons gelegenheid om eenige merkwaardige dingen
te hooren. Ik zwijg dan maar over de geestdriftige ont vangst , om vooral over die bijzondere dingen te spreken.
Zij waren namelijk vervat in eene aanspraak van den heer

Charles Rolland, bestuurder te Brussel van een groot verkoophuis en voorzitter van de Fransche handelskamer en
van den beheerraad der dito school. Die aanspraak, hoewel
dor en weinig verheven, was leerrijk. Wij vernamen eruit : 1°. dat de meeste kinderen die de school bezoeken
in België zijn geboren en bestemd zijn er heel hun leven
te slijten; 2°. dat niettegenstaande dit, de school er
naar streeft, - en dit is haar hoogste doel -, de herinnering aan het oorsprongsland onder de jeugd levendig te
houden; ze door bijzondere leergangen voor te bereiden
tot den krijgsdienst in Frankrijk; er eerst en vooral
Fransche burgers van te maken, bewuste en beslagen burgers. Dat voorbeeld, v6or 27 jaar al door de Fransche
Kamer van Koophandel gegeven, maakt een les uit voor de
Belgen, en ook misschien wel voor de Nederlanders, die
vast verblijf kiezen in het buitenland . Meer dan welke
andere dienden de kleine naties voor het behoud hunner
zelfstandigheid, het meest nog buiten hunne grenzen, te
zorgen. Scholen, ingericht als die der Anderlecht laan,
zijn daar het beste middel toe, zelfs als ze,door eenig
chauvinisme zijn aangetast . Dat chauvinisme is trouwens
bij de Franschen te Brussel zeer breed, en een voorbeeld
daarvan is, dat in de school waarover wij het hebben,
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het Nederlandsch tot de leervakken behoort , dat de over-

heid er de kinderen toe aanzet de taal der meerderheid
van de Belgische bevolking aan te leeren, en ruim drievierden dier kinderen dien goeden raad volgen. Nietwaar,
dat vele Belgen het voorbeeld dier Franschen mochten volgen ?..
Maar het is etensuur . De president rijdt naar Laeken,
waar een lunch hem wacht. Ik naar huis , met dezelfde bedoelingen en dezelfde gevolgen. Onze spijskaart deel ik
u niet mee. Musset zei : " Qu'importe la liqueur pourvu
qu' on ait l' ivresse ?" Ik transponeer : Wat hebt ge aan
een menu als gij niet proeven moogt ? .. .
En vanmiddag, drie uur, was het de Tuin-part ij . Weér

deelde ik het lot van talrijke confraters : niettegenstaande een beroep op sommige menschen uit de onmiddellijke omgeving van den koning , was ik niet uitgenoodigd.
Nochtans heb ik gedaan als een echt anarchist ditmaal :
ik ben binnengedrongen, onder eene vermomming weliswaar,
en met het uitzicht van iemand, die in een verholen hoekjee
van Vlaanderen de waardigheid van veldwachter zou hebben
bekleed. Want ik wist dat er wel meer lui van dien aard
uitgenoodigd waren geworden.
Ik beken het echter ronduit : ik had ongelijk, zulke
slechte manieren tot de mijne te maken, en mij tot de

rol van kwas i - inbreker te verlagen. Want wat is eene garden-partij ? Het is een broeikas met veel volk binnenin,
donder en bliksem daaromheen, en waar een krijgskapel
zich paart aan bedwelmende geuren om het u onaangenaam
te maken. Stelt u voor, goede lezer : eene opgedirkte
menigte die palmboomen omverloopt ; een ongenaakbaar buf fet , waar de champagnewijn lauw is (men verzekert het
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mij althans : zelf proef ik nooit); en daarbuiten een
onweêrt j e, op bestelling, beweert men, van de niet-uitgenoodigde buitenlandsche journalisten. Aan dat onweêr heb
ik geen schuld nochtans , en wasch derhalve mijn handen
in onschuld.... Wat u dan nog verder te vertellen ? Onze
koningin was helaas afwezig. De koning wandelde tusschen
de groepen in, en vertelde aan president Fallières zulke
ernstige dingen, dat dezen laatste het huilen nader dan
het lachen stond . Of was dit de schuld van de gedachte,
dat hij over een uur weêr moet gaan eten, en ditmaal bij
den minister van buitenlandsche zaken ? Voorwaar, voorwaar , president -op-reis zijn is geen sinecure ! .. .
N.R.C., 11 lUl2i 1911.
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DAARNA
Brussel, 10 Mei.
Deze titel van een roman van Cyriel Buysse sluit geen
heimelijkheden in; ik koos hem zonder letterkundige bijbedoelingen; hij is argeloos als een ongeboren lam; want,
wat hij ook aan prikkelende , aandachtwekkende kracht moge
bezitten, ik schreef hem alleen neer, omdat mijn brief
van dezen middag u vertelde wat heden van negen tot vijf
aan merkwaardigs is gebeurd, en ik u thans verhalen moet
wat daarna, wat verder op den dag geschiedde, en hoe president Fal l ières verder van zijn tijd gebruik maakte.
Natuurlijk begint dit weêr met een banket. Arme president ! Als hij eenige letterkundige cultuur bezit - en
waarom zou hij die niet bezitten ? - zal hij lang nog
mijmeren over Maitre Jacques' bewering in Molière's "Avare" : "Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger",
door een republiekspresident ongetwijfeld te vertalen
door : mijne bestaansvoorwaarde is,dat ik et e ... Zeker,
men kan dit aangenaam vinden; het kan zelfs aangenaam
zijn er allerlei ontvangsten en redevoeringen bij te vergeten. Maar het heeft me niet belet , toen ik straks de
hofequipages den heer Fall ières naar het ministerie van
bu it enl . zaken zag brengen , waar hij , na twee uur in over heet e broeikassen, met de zenuwachtigheid die een onweêr
bij iedereen wekt , heeft omge l oopen , hetgeen, z ooal s ge
weet , eene Garden Partij uitmaakt , - waar hij , zeg ik,
weêr maar aan tafel moest; het heeft me niet belet in
de omstreken van mijn maag eene gewaarwording te ondervinden, die met appetijt niets te maken had. Nu, de heer
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Fal l ières heeft misschien een betere maag dan ik. Ik
wensch het hem van ganscher harte !... Gelukkig waren
hem ditmaal de toosten gespaard geworden, en vergoedde
de aanwezigheid van den koning wat anders wel kon gaan
lijken op eene al te dikwijls herhaalde grap...
Terwijl de president dus weêr maar eens at, was heel
Brussel buitengekomen. Het onweêr had opgehouden en niets
verstoorde de prachtige aanblik, die een goed deel der
stad had aangenomen. Wij , Vlamingen, kennen het om onze
steden een feestelijk uitzicht te geven. En dat Brussel
in dit opzicht zeer beslist een Vlaamsche stad, een stad
van Vl am ingen is,werd vanavond eens te meer overvloedig
bewezen. Geen beschrijving kan u een gedachte geven van
de verlichting der straten, waar de president door moest
om van het ministerie naar het stadhuis te rijden. Hooge
bogen met veelkleurige electrische lapjes teekenen het
stijgen en dalen der straten, hare curve, de blanke schittering harer gevels, waartegen zich de drommen volks aanleunen, in bedwang gehouden door de barsche gendarmes.
De donkere lucht heeft roode en paarse glanzen; het aldoor aanstroomende volk gaat in een atmospheer van blij
en zacht licht. En het gonst , het volk , als bijen in zonneschijn, tot op het oogenb l ik dat het gegons een ingetoomd
gejuich wordt . Nog een beetje barscher worden de gendarmes. De massa wordt dichter nog tegen de muren gedrukt :
de president iëele stoet rijdt aan.... Helaas, hoe prachtig
de roode lakeien en hunne gepoederde pruik er ook mogen
uitzien : het volk kent de teleurstelling, die ik voorspeld had. De president wordt onzichtbaar gehouden; hij
zit goed weggedoken in den gesloten landauer; het is zelfs
of Mol l ard , zijn "chef du prot oco l e" , hem verboden had
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zijn schoon wit hoofd aan het raampje te vert nonen : geen
president te zien. En men vraagt onder het volk, waarom
men hem naar Brussel liet overkomen, als slechts een ige
uitverkorenen er zijn aangezicht mochten aanschouwen.
Men bereikt de Groote Markt . Hier is de aanblik nog
prachtiger. Langs den gevel van het stadhuis loopt het
gas ,vloeit als een vluchtende vliet het licht langs de lijnen
en ribben van het heerlijke gebouw, wekt leven in de beelden die het versieren, hapert aan het steenen kantwerk
waar dit uit opgetrokken is , teekent een grillig spel
van felle klaarte en zwarten schaduw aan t innen en hoeken,
schiet en verschiet, leeft op en verdwijnt ineens. 't
Goud der gildenhuizen leeft fantastisch, met brutale flitsen, als de uiting van een bralle kracht. En tusschen
al die schittering in hangen donker de lappen der vlaggen,
wapperen als duistere vlammen midden in al dat licht....
Ineens is de toren van 't stadhuis één lichte laaie :
Bengaalsch vuur stelt hem in gloed; de walmende wolken rood
en groen licht slaan ten hemel op met het bewonderend
gemompel der menigte. Dat gemompel wordt één kreet , één
jubeling als de hofstoet aan komt rijden, de roode lakeien
als vlekken verschbloed hoog boven het menschenbeweeg.
De muziek schatert : de massa volk juicht : het is een
oogenblik dat men niet vergeet....

wat in het stadhuis geschiedt weet ik niet. Of liever,
ik weet het wel, maar mocht het niet met eigen oogen aanschouwen . De buitenlandsche journalisten waren ook hier
bu it engehouden : een bom is zoo gauw gegooid, nietwaar,
en het zou zoo gemakkelijk zijn dit pronkjuweel in de
lucht te doen springen ! ... Hier werd dus - ik schrijf
het officieel programma na, - hier werd de president inge372

wijd in de zeventiend' en achttiend' eeuwsche Fransche
muziek door een keurorkest, en de danseressen van den Munt schouwburg , die tegenwoordig het sieraad van onzen gemeenteburcht uitmaken, daar zij bij geen enkel feest nog mogen
afwezig zijn, voerden een ballet uit. Waarna de heer Fal 1 i ères zich kon begeven naar een buffet - jawel , nbg een !
- en er , in geval hij honger mocht hebben , een paar sandwiches gebruiken...
Maar daar schetteren opeens nieuwe fanfares . Een nieuwe

jubel gaat van het volk uit .De president, de koning , de burgemeester verschijnen op het balkon. De menigte verademt :
zij mag hem dan toch eens zien, al is het onder fantastische belichting. En nu trekt de fakkeloptocht voorbij,
te voet , te paard, achttien honderd soldaten welgeteld,
groote lampions aan hooge stokken dragend , waar het acetyleengas in schittert. Echte vondsten zijn onder die lantarens : er zijn er als overgroote sinaasappelen; andere
zijn als de koperen lampen onzer voorvaderen; de Fransche
kleuren schitteren van deze uit ; gene dragen, fonkelend
rood op een blauw veld, het monogram der republiek; en

men ziet zelfs , tot vergelijking, de goede oude toort sen
van vroeger, die walmen en stinken en groote vlekken bewegend licht op de aangezichten gooien... In den stoet
tallooze muziekkorpsen. Terwijl het eene de Marseillaise
speelt , heft het andere een welgemeende Brabançonne aan.

Het wordt eene cacophonie om er oorendol van te worden.
Maar het volk is zoo kieschkeurig niet : als er maar veel
lawaai is, en het juichen niet wordt verboden....
Daarboven staat de president nog maar te groeten, tot
de lange f akke l t ochs geheel voorbij is.Deze zet zijn
weg voort langs straten en pleinen, waar het volk veel
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schaarscher is dan men zou hebben verwacht . Dit ligt aan
de vergissing die ik u heb geseind : de stoet zou, officieel, volgens affiches aan het stadhuis onder handt eeke ning van burgemeester Max aangeplakt , eerst om half elf
uitgaan. Aan het leger had men echter bevel gegeven, zich
reeds om half tien in beweging te stellen. Zoodat tegen
elf uur heel wat volk te wachten stond naar een optocht,
die reeds lang voorbij was, en de optocht, bij het terugkeeren, • langs kwasie-ledige straten voorbijtrok... En
zulke vergissingen zijn bij een plechtigheid als die van
heden in de goede stad Brussel mogelijk....
Intusschen wordt het al heel laat. Om elf uur heeft
de hofstoet nog het stadhuis niet verlaten. En die arme
president is van vóor negen uur op de been en in de weer.
Neen, een sinecure is zijn baantje niet ! .. .
Eindelijk is het laatste trompetgeschal uitgestorven;
de lichten zijn gedoofd; alleen nog leven de koffiehuizen,
waar garde-civiques, die van dienst waren, zich na gekweten plicht laven met Duit sche bieren... De stad valt in
slaap : het is over middernacht . En ik ken den trots,
onder de weinigen te zijn, die nog waken en arbeiden...
En aldus, o lezers, nam ook deze Tweede Dag een einde.

N.R.C., 11 Mei 1911.

374

HET EINDE
Brussel, 11 Mei.
Ditmaal ontleen ik mijn titel aan Stijn Streuvels. Leid
er niet uit af, dat ik hierbij wensch eene landelijke
historie te schrijven; dat ik eenige bijbedoelingen heb,
die op het "Finis Galliae" zou slaan, zooals in de laatste
jaren door revolutionaire bladen werd geuit. Trek er vooral het gevolg niet uit, dat ik, na Cyriel Buysse, Stijn
Streuvels meen te moeten citeeren, am allen wedijver te
vermijden. Ik schrijf "Ebt Einde", eenvoudig omdat ik waarlijk er mede bedoel , dat voor pas een half uur het bezoek
van president Fallières te Brussel is afgeloopen. Op het
oogenblik dat ik deze lijnen neerschrijf, is onze gast
naar zijn vaderland teruggekeerd. Ik heb hem in de laatste
dagen genoeg mogen gadeslaan, om te vermoeden, dat een
glimlach in deze stonde zijn goedige wangen plooit. Ik
heb nauwelijks wangen ; maar toch plooi ik ze eveneens
tot een glimlach; niet dat ik zoo blij ben dat president
Fallières terug is gekeerd - integendeel ! zou Ibsen hebben verzekerd, - maar omdat deze lieve heer eene rust
tegemoet is gegaan, die hij wel verdiend heeft, en die
hij Frankrijk zoowel als zichzelf verschuldigd is. Want
de drie laatste dagen hebben wij eene nieuwe ethische
wet veropenbaard : de wet der persoonlijke spaarzaamheid.
Op me-zelf en door me-zelf is deze natuurlijk niet toe
te passen : ik ben nu eenmaal de trouwe dienaar der amstandigheden. Maar voor iemand die aan het hoofd van
een staat... staat , is het waarlijk de vraag , of hij het
recht heeft zich - figuurlijk en overdrachtelijk - bloot
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te stellen, als president Fallières heeft gedaan. Er zijn
nu toch al voorbeelden genoeg van staatshoofden die er
voor geruimen tijd hunne gezondheid bij lieten : koningin
Elisabeth is het jongste slachtoffer van feestelijk overwerk. En als dat overwerk niemand genoegen geeft , nbch
hem, die er het slachtoffer van is, noch hen die hem de
karwei imponeeren , dan mag men zich afvragen of de vorstelijke bezoeken niet dienden anders ingericht, 't zij door
ze te verbergen - want het is gevaarlijk, een man op jaren
te belasten met wat men den heer Fallières heeft opgeleid -, 't zij ze bf geheel intiem, bf geheel openbaar
te maken... Ik heb eenige ervaring in de zaak gekregen :
ik vertegenwoordig de hyperaesthesis van het Brusselsch
publiek. Ik ben een Brusselaar, vermenigvuldigd met een
journalist, - ditmaal de ongelukkigste der journalisten.
En ik verzeker u : niettegenstaande de harde taak en al
de dwarsdrijverij waar men onder buigen moet , verkiest
men nog zijn eigen lot aan dat der vorsten en presidenten,
die naar Brussel stof tot copy komen brengen...
Maar ik ben geen leerling van Jeremias, al heb ik
recht tot klagen en zelfs tot j am ne ren . De klacht geldt
de inrichters der ontvangst. Het jammeren een allerongelukkigst toeval. Laat me toe, u dit te vertellen.
Gij weet dat president Fallières vanochtend naar Tervueren moest rijden. Hij heeft het dan ook gedaan. België
mocht hem niet laten heengaan, zonder er hem aan te herinneren dat wij eene koloniale macht zijn, die zoowaar naar
eene eerste plaats dingen. Dit is overmoed van onzentwege.
Maar het is ook een t eeken , dat we plichtbewust zijn.
Daarom was het toegevoegde bezoek aan het Museum te Tervueren, dat door koning Leopold ter eere en verheerlijking
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van Kongo werd gebouwd en verleden jaar werd ingehuldigd,
een uitmuntend denkbeeld, al kwam het op een laatste oogen bl ik de reeds overladen agenda van de officieele plechtigheden bezwaren. De president zal uit dit bezoek kunnen
hebben opmaken, dat , zoo onze kolonie misschien nog wel
aanleiding kan geven tot zeer gegronde kritiek - en daar
twijfel ik allerminst aan, - en nog niet beheerscht wordt
door de hoogere orde en de administratieve beschaafdheid
die slechts de tijd verstrekken en verzekeren kan, - en
ik vrees niet als ik voorspel, dat de tijd hierin zijn
plicht zal weten te doen, - de president zal vanochtend
hebben mogen vaststellen, dat ons Koloniaal Museum van
Tervueren in zijn soort dan toch zeer bijzonder is, misschien niet zoozeer om zijne wetenschappelijke beteekenis,
die verhoogd en gesystematiseerd kan worden en dient te
worden, dan om de fraaie ligging in de thans opbloeiende
gewassen en tegen de groenende bosschen aan, en oen de
waarlijk-koninklijke inrichting ervan. Hierin is het Museum van Tervueren eenig misschien. En president Fallières

heeft , aan de zijde van den koning, bewezen door zijn
lang verblijf, dat hij al de belangrijkheid ervan inzag...
Hier moet ik, lezer, eene parenthesis openen. Ik ben,
moet ge weten, 66k naar Tervueren gereden. Ik heb willen
doen als een republikeinsch president. En ik ben voor
dien overmoed gestraft geworden. Pas uit mijne auto gestapt, heb ik mijn voet omgeslagen. Een dokter was gelukkig in de buurt : die heeft me verzorgd. Maar het heeft
me belet u te seinen vanmiddag. En het heeft me eveneens
belet, den aftocht van den president bij te wonen, vanwege
de hevige pijn. Thans is het echter een beetje beter,
en ik dank u voor de vriendelijke belangstelling...
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De heer Fal l ières is dus heen. Na nog maar eens gegeten te hebben als u it genood igde van de Fransche Kamer
van Koophandel , is hij naar den trein teruggekeerd . Hij
zal gereden zijn door straten, die allen feitelijken tooi

verloren hadden. Het zal hem misschien opgevallen zijn,
dat de geestdrift der Brusselaren niet bestendig van duur
is . En gelijk keizer Wilhelm zal hij hebben ondervonden,
dat men te Brussel wel door gulle zon kan worden binnengehaald, maar dat mistroostige regen er u steeds uitgeleide doet als ge op 't vertrekken staat ... "Part ir , c ' e st
mourir un peu." Misschien zit op dit oogenblik president
Fallières over deze physiologische en sentimenteele waarheid te mijmeren. Men gevoelt en beseft echter de mogelijkheid van den dood hoofdzakelijk na rijker en voller
dan gewoonlijk geleefd te hebben. Laat dit een troost

zijn voor den heer Fal l ières , den sympathieken grijsaard,
dien ik niet zonder melancholie zie heengaan.
Die melancholie komt echter van mijn voet misschien,
waar ik heel wat pijn aan heb... Waarom s l aan voeten om,
als republiekspresidenten u bezoeken komen ?....

N. R. C. , 12 Me-i, 1911.
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NA HET BEZOEK
Brussel, 12 Mei.
De vreugde is uit , de muziek verklonken. Wat blijft van
president Fallièresibezoek over ?....
De vraag, aldus gesteld, lokt natuurlijk diverse antwoorden uit. Het mijne zou b.v. kunnenlublen:een verstuikte
voet. Vele confrères zullen morren : misnoegdheid om de
weinig-vriendelijke houding van wie onzen arbeid belemmerden,terwij1 een Fransch journalist gerekend werd te behooren tot het onmiddellijke gevolg van den president en
als dusdanig werd behandeld. De koninklijke prinsjes zullen juichen : heerlijk speelgoed. En sommige officieele
lui zullen met gemaakte nederigheid wijzen op dat ander
speelgoed : eene decoratie.
Mijne vraag heeft echter andere bedoelingen. Niet dat
ze verlokken wil tot philosophische beschouwingen over
de ijdelheid van alle feestviering, - waar anders het
uitzicht van Brussel toe aanleiding kon geven, kalm als
het is, en zonder eenige herinnering aan eene opwinding
die pas enkele uren geleden nog heerschte. Want het is
een feit : het bezoek van president Fallières heeft op
het Brusselsche volk geringeren indruk gemaakt dan dat
van keizer Wilhelm. Of liever, die indruk was gansch anders. Ditmaal was er veel meer uitgelatenheid onder de
menigte, en ook wel meer hartelijkheid voor den ontvangen
gast. Maar toen de keizer kwam was er als ingetogenheid;
de impressie ging dieper; was er geen uitgeflapte geestdrift, er heerschte meer-innige bewondering. President
Fallières werd ontvangen als een goede bekende, met de
379

gulle familiariteit waar een familielid op onthaald wordt.
De keizer, hij werd ontvangen... als een keizer. Zijn
bezoek duurde trouwens langer ; er waren dames bij ; de
vorst werd niet verstopt gelijk met den president maar
al te zeer gebeurde. Br was meer prachtvertoon, en niet
het minst vanwege de hooge bezoekers. De afstand, die
tusschen een keizer en de menigte bestaat , werd gehandhaafd. En het gevolg was : minder sympathie onder het
publiek, maar langer naleven van de groot s che stemming.
Terwijl president Fallières, nauwelijks weg, ondanks het
bijzonder-hartelijk onthaal, reeds als vergeten is... Neen ,
ik zeg maar : wilt ge te Brussel effekt maken, wilt gij
dat men er lang van u spreke, wees dan maar liever keizer
of koning dan president eener republiek, als was het de
Fransche.
Er ontbrak trouwens iets, om het feest als geslaagd
te mogen beschouwen : er ontbrak de koningin. Wel is het
nieuws over hare ziekte bevredigend; genezen is zij echter
niet, en het zal wel niet louter uit voorzichtigheid zijn
geweest , dat men haar binnen heeft gehouden, al was hare
aanwezigheid op de tuinpartij aangekondigd geworden . En
dat zij er niet bij was heeft alle gratie aan de feestelijkheden ontnomen, die er van lieverlede stroef en stijf
bij werden, niettegenstaande de jovialiteit van president
Fallières, dewelke er, zoo niet veel eerbied, dan toch
heel wat sympathie door wist te verwekken en onder de
Brusselaars eene populariteit te veroveren, die keizer
Wilhelm onmogelijk bereiken kon.
Stelde ik dus mijne vraag aan president Fallières,
misschien zou hij op die populariteit wijzen. En wij zouden er hem geluk mee wenschen, al weten wij in petto dat
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die volksgezindheid als de liefde "niet bestendig van
duur" is , en ook hier het "uit de ogen uit het hart" geldt,
en dat imponeerend gezag onder de menigte langer naleeft
dan innemende bonhommie ... Ben feit trouwens is het mogelijke enthousiasme van het eigenlijke volk komen breidelen : president Fallières was evengoed als keizer Wilhelm
in den ban gedaan door de sociaal-demokratische partij.
Deze wenschte zich bij het bezoek te onthouden. Wel was
de heer Fallières president eener republiek, maar eene
republiek die niet naar de gading is der socialistische
leiders; eene "république bourgeoise", die zich tegen
het syndicalisme verzet en de manifestanten van 1 Mei
door politie laat bewaken ... Voor de socialisten is de
heer Fallières een vulgair kapitalistisch staatshoofd,

wiep het alleen aan een huz arenun if orm ontbreekt met een
doodskop op de sjako, om aan den Duit schen keizer geassimileerd te worden...
Maar laten wij van ons onderwerp niet afwijken, en
onze vraag herhalen : wat blijft van het bezoek over ?
Het antwoord der groote dagbladen in Frankrijk en België,
het eenige dat gezag inhoudt , vermits het heet van de
openbare opninie uit te gaan, luidt : er is meer eenheid,
meer eendracht tusschen beide volkeren door ontstaan,
hetgeen economische gevolgen van het grootste belang kan
hebben.

Over die economische gevolgen zullen wij hier maar
niet twisten. Het is te gemakkelijk te profeteeren; het
is te naief uit officieele toosten diepzinnigheden te
halen, om daar op in te gaan. President Fallières zal,
evengoed als koning Albert , zeker wel drie maal zijn tong
in zijn mond hebben omgedraaid voor hij van de economische
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belangen van beide landen in de meest-vage termen zou
spreken. Er echter uit afleiden, dat Frankrijk van alle
protectionisme gaat afzien, en dat Dinsdag laatst aan
de koninklijke tafel een tarievenoorlog ontweken werd,
is toch wel wat al te gewaagd . Voor wat de eendracht,
de vriendschap tusschen beide volkeren aangaat : dit bezoek zou ze niet verminderen, en kon ze zeker niet vermeerderen. Vlamingen
ingen als Walen hadden dit bezoek niet
noodig, am aan Frankrijk eene sympathie toe te dragen,
die voor de twee rassen van ons volk zeker op andere gronden berust en eene verschillende uiting vindt , maar haarzelve blijft v6or als na, en na als vóor. . En zelfs de
uitvallen van het "Journal des Débat s" , dat meende tegen
de Vl aams che Beweging uit te mogen varen omdat onze koning
van Belgié's bewondering voor den Franschen geest en de
Fransche kunst sprak en de houding van bedoeld blad kan
ik maar niet kiesch vinden, op het oogenblik dat de president der Fransche republiek zoowel door Vlamingen als
door Walen wordt toegejuicht . Zelfs zulke uitvallen, die
niets anders bewijzen dan volslagen onbekendheid met de
heerschende toestanden, den hardnekkigsten flamingant
geen verandering in zijne meening inboezemen.
Het toeval heeft trouwens gewild, dat op het intieme
diner , door de Brus se l sche journalisten aan de Par i j z er
confrères aangeboden, het woord als voorzitter door een
Vlaming werd gevoerd, en een gezaghebbenden Vlaming nogal,
die zijne Vlaamsch-gezindheid niet onder stoelen of banken
steekt : door Julius Hoste, directeur der "Vlaamsche Gazet." De woorden des heeren Hoste nu geven volkomen de
meening weêr van al de Vlamingen, wat het "Journal des
Déb at s" ook me ene : "Be l ge s - in casu Vlamingen - et Fr an 382

gais entretiennent plus que de simples relations internationales. La France est notre proche voisine, et nous
tenons à demeurer ses meilleurs voisins."
En de versiering van het Vl aams che Huis , op de Groot e
Markt , kon gelden als de symbolische voorstelling van
de Vl a.amsche houding bij dit bezoek : eene Fransche vlag
zoowel als eene Belgische, maar midden in, en erboven
uit , de gouden pennoen ,waarop de Vl aamsche Leeuw danst !
N. R.C. , 13 /Wei 1911.
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[VERBETERING]

Onze correspondent te Brussel schrijft :
U hebt groot gelijk, er mij in het Avondblad C van
Donderdag aan te herinneren, dat Musset zegt : "Qu' importe

le flacon pourvu qu'on ait l' ivresse" , in plaats van "Qu'
importe la 1 iqueur ..." De haast echter waarmede brieven
als die van Donderdag in volle feestdrukte dienen geschre-

ven, verzekert mij , ik ben er van overtuigd, de posthume
vergiffenis van Alfred de Musset , en de anthume van mijne
lezers.
Een gelijkaardige haast zal de schuld zijn geweest,
dat in hetzelfde blad gedrukt staat, dat men te Brussel

de straten verlicht met "electrische lapjes." Ik had
natuurlijk lampjes geschreven. In het Ochtendblad A van Vrijdag doet mij uw typo verder zeggen, dat men vorstelijke
bezoeken diende te "verbergen". Gij had moeilijk geraden
dat in mijn brief "verlengen" stond, hetgeen toch iets
anders is....
Tot op heden had ik aan de voortreffelijkheid van mijn
geschrift , aan mijne "schoone hand", niet getwijfeld.
Zulke drukfouten doen de schalen van mijne oogen vallen,
en van heden af neem ik opnieuw les in de cal l igraphie .

N. R. C . , 13 Mei 19 11.
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HET PROCES
I

Brussel, 17 Mei.
Het einde. Het l aat st e bedrijf der tragedie. Maar een
bedrijf dat maar niet eindigen wil , dat al de episodes
nogmaals pijnlijk memoreert, dat talmt bij het besluit,
waarvan niemand nog weet hoe het eindwoord zal klinken.
Het moeilijke l aat st e bedrijf, waarvan men dacht dat het
als afgeloopen kon worden beschouwd : schikkingen door
den staat in der minne getroffen met prinses Clementine;
schikkingen met prinses Stephanie ontworpen; schikkingen
tot zelfs met het Niederful lbach-fonds . Maar daar dwingen
de schuldeischers eener ongelukkige vrouw, die van haar
vader, Leopold I I , al de gebreken heeft geërfd - en men
mag ze voor koninklijke gebreken houden -, zonder deelachtig te zijn in zijne grootsche hoedanigheden, daar dwingen
schuldeischers haar, aan te vallen wie de nalatenschap
geregeld hebben naar wat hun recht en rede voorkwam. En
- alles herbegint opnieuw; heel het laatste bedrijf moet
weer op het getouw, draad voor draad, zonder dat men weet
wie den eindknoop zal leggen.
Het laatste bedrijf eener tragedie, eener ultra-moderne,
intellectueele, verbazingwekkend-cerebrale tragedie, waar
de schok der passies plaats maakt voor reusachtige berekeningen, voor 't verplaatsen van, voor 't goochelen met
fortuinen, voor 't conflict der cijfers, vertegenwoordigd
door, verpersoonlijkt in f ant oches - de st roomtinnen van
den koning , - binnen ficties - zijne stichtingen - waarvan
de vage , chimerische realiteit moest dienen, men raadt
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het , voor deze dubbele ziekte, voor deze eenige werkelijkheid die moest kunnen leven, die moest voortbestaan tot
na den dood : de onhebbelijke architectonische megalomanie
en de weerzinwekkende gri j saardsverl lef dheden . Want dat
is de grond van het drama : ongeleschte teederheid en
een onbegrijpelijke bouwzucht; en daarvoor waren mi l l i oe nen nood ig , verkregen bij geniale knepen, betaald met
angsten en sluwheden, in het werk gesteld door een der
grootste praktische geesten van dezen tijd. Een drama,
waarvan al de tooneelen uit koopmansrealiteiten, uit f inanc ier sdaden bestaan, en die ingegeven werden door sent i menteele zwakheden,... die ze haast roerend maken, die
er voor gevoelige zielen het pathetische van zijn... Een
bewijs van diep-gevoelerigen ondergrond : men ging zich
afvragen, na 's konings dood, wat dit Niederf ul ib ach toch
kon wezen waar heel de betwiste erfenis om draaide; en
men ontdekte dat het de plaats was waar Leopold de Eerste,
na den dood zijner eerste vrouw, eene idylle ging leven,
die uitliep op een morganatisch huwelijk. Het kasteel,
waar die sent imenteele geschiedenis zich ont spon, bleef
lang verlaten, tot Leopold II het in zijn ouden dag liet

herstellen, men heeft nooit goed geweten waarom en of
de herinnering aan de liefdes-geschiedenis zijns vaders
het beruchte fonds, de fijne en sterke f inanc ieele combinatie stichtte,... die moest dienen, gedeeltelijk althans,
voor zelfde doeleinden . Macht van het sentiment - ga daar
nu nog aan twijfelen ! - op de koelste berekeningen...
En dit bezorgt ons ten langen leste een der saaiste

processen, die men zich denken kan. Het begon verleden
week al. President Fallières belette mij het de eerste
dagen bij te wonen. Sedert dien ging ik er heen, woonde
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de grauwe melancholie, het moede en weerzinwekkende der
debatten bij.
Den grond ervan , nogmaals blootgelegd door mr.. Jaspar,
advokaat van prinses Louise, eischeres, kent ge. Koning
Leopold's nalatenschap bestaat uit twee groepen : 21 millioen die, na eerste inventaris , aan de prinsessen werden
.

uitgekeerd; en 54 millioen die, naderhand gevonden, door
den staat werden opgeëischt als voortkomend van Kongo
en die krachtens het af st andst ract aat en bijgevoegde acte
van 1908 zijn eigendom zijn. De Niederful lbach-stichting
gaf daarin toe door overhandiging van wat in haar bezit
was. Prinses Clementine verhandelde met den staat . En
voor wat prinses Stephanie aangaat : zijn er ook tusschen
haar en den staat geen schikkingen getroffen, zij heeft
er van afgezien, als eischeres op te treden.
Wil dit zeggen dat de staat in zijn volle recht is?
Daar zou de staat om moeten bewijzen dat de 54 millioen,
door den koning achtergehouden en verborgen, niet voortkomen uit 's kon ings privaatdomein. Helaas, alle stukken,
alle documenten, alle archieven, die het tegenbewijs konden leveren; heel de boekhouding van het Kongobeheer

v66r

de naasting is verdwenen. De koning zelf verbrandde het

gedeeltelijk; en de staat eigende zich al de overige papieren toe, waar, volgens mr. Jaspar, geen inventaris
van werd opgemaakt of althans medegedeeld.
-

Alleen de stukken der Niederfullbach-stichting bleven
bewaard. Zij werden echter bij het huidig proces niet

nedergelegd . Te weten wanneer de stichting fondsen ontvangen heeft is nochtans van het grootste belang.
Wat de koffer, na den dood des konings aan barones
Vaughan gezonden, bevatte, kunnen wij maar niet te weten
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krijgen. De bankier van den koning weigert verder, het
bedrag van dezes fortuin bekend te maken. En ziedaar hoe
eene rechtmatige erfgename behandeld wordt...
De thesis van mr. Jaspar zal nu wezen : 1°. niettegenstaande zijne twee testamenten, die beweren dat de koning
slechts een 15 millioen als persoonlijk eigendom nal iet ,
moet zijn nalatenschap veel meer be l oopen ; en 2°. de bedoeling van den koning is nooit eene andere geweest , dan
zijne dochters te onterven .
Dit nu te bewijzen heeft tot op heden niet minder dan
zeven audiënties ingenomen . Mr.. Jaspar is niet alleen
wat lang van stof : zijne bewijsvoering is uiterst lastig
om te volgen. Voor wie niet zeer goed op de hoogte is
der wordingsgeschiedenis, niet alleen van dit proces,
maar ook van onze kolonie en van het koninklijk fortuin,
zal er moeilijk wijs uit geraken, en er alleen van onthouden dat, zoo het lastig is het tegenwoordige recht
van den staat op de 54 millioen te betwisten, daarom nog
niet vaststaat dat het privaat-eigendom van Leopold II
aan staatseigendom is te as s im i l ee ren . De koning heeft
aan zijn land eenvoudig weggeschonken wat hij aan zijn
dochters niet nalaten wou. Tot in 1908 souvere in -eigenaar
van Kongo, bezitter van persoonlijke eigendommen waar
hij belastingen voor betaalde, kon de s t aat niet als zijn
mede-eigenaar warden aangezien; hoe de koning ook over
die eigendommen beschikte : het bleef privaatgoed. De
bewering der twee testamenten kan dus worden aangevallen;
de 54 millioen die niet in den eersten inventaris voorkomen kunnen dus weer door de rechtmatige erfgenamen worden
opgeëischt .. .
Aan dit ingewikkeld en moeilijk bet oog heeft mr.. Jaspar
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nu al een 25 uren besteed. Het in 't lange en in 't breede na te vertellen gaat hier niet aan. Ik verkies dan
ook het samen te vatten wanneer het geheel zal zijn afgeloopen. Houdt me dit voor een tweeden brief over het
proces ten goede.
N. R. C . , 19 Nei 1911.
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CARNEGIE EN DE BELGISCHE HELDENMOED
Brussel, 25 Mei.
De heer Andrew Carnegie is een oude bekende van mij ; en
omgekeerd : ik ben, al weet hij het misschien niet, een
oude bekende van den heer Andrew Carnegie. Nog geen twee
jaar geleden 1 agen wij in briefwisseling met elkander.
Of liever, te dien tijde hielp mijne grondige kennis der
taal van.... laat ons zeggen van Mark Train, om niemand
te kwetsen, -- hielp mijne kennis der meest-gangbare americanismen een vriend in het schrijven van een brief , waarin
aan den heer Carnegie natuurlijk geld werd gevraagd. Er
was spraak in van een ontwerp, dat den wereldvrede moest
verzekeren, en dat ik hielp verdedigen met al de welsprekendheid waartoe ik in staat ben, al geloofde ik er niets

van, en al beperkte het belang, dat ik er bij hebben kon,
zich tot de glorie, met Carnegie te correspondeeren.
En wat was nu het antwoord van Carnegie ? Hij antwoordde dat hij geen geld had.... Ik verberg u niet , dat te

dien tijde mijn medelijden groot was met den armen mi l liardair. Heden ben ik echter gerustgesteld. De armoede
van voor twee jaar was maar gefingeerd. Carnegie had zoo
maar een beetje gejokt , vermits hij , thans in een hoekje
van een zak een kapitaaltje heeft gevonden, dat meer dan
elf duizend dollars 's jaars moet opbrengen , en dat hij
naar België heeft gestuurd om er onze helden mee te beloonen.
Wel te verstaan : die helden mogen met soldaterij niets
gemeens hebben. Al beweerde Carnegie in der tijd het geld
niet te hebben dat den wereldvrede voor altijd verzekeren
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moest; gij moet er niet uit besluiten, dat hij opeens
een vurig militarist zou zijn geworden, en de loopende
meening zou zijn bijgetreden, dat men heldenmoed vooral
op het oorlogsveld vindt. De "Herofund", die hij thans
in België wenscht te stichten - en dáár moet het kapitaaltje voor dienen, - bewijst niet eens, dat Carnegie zou
deelen in de "Heroworship" van dien anderen Amerikaan:
Emerson. Carnegie is te zeer een demokraat daarvoor, en
de helden die hij bedoelt , het zijn de "pioniers der be-

schaving", die hun leven in gevaar brengen voor het algemeen welzijn.
Ik kan van alle verder commentaar afzien, nietwaar ?
Gij weet al over wie en wat Carnegie het heeft. En gij
noemt hem, evenals ik, der ph i l ánthropen peer l e . Zijne
daad is heerlijk, niemand zal het betwisten. De vraag

is echter : waarom

heeft Carnegie nu juist België gekozen

om zijn edele ziel te bewijzen, en .geen ander land ? Kan
daar eene bijzondere reden voor bestaan, die deze keus
uitlegt en billijkt ?
Ja, lezer, die reden bestaat, en, omdat ik Carnegie

zoo

goed ken, heb ik die dan ook ontdekt. Wel te ver-

staan : zij verklaart wel de keus van den Schotschen Amerikaan. Of ze hem echter wettigt, is eene andere vraag.
Gij gaat het straks zien.
Een eerste lid dier reden was niet moeilijk om te vinden : Carnegie geeft het zelf op. Het zijn namelijk Vlaamsche, laat staan Belgische werklui, die in Engeland de
weefkunst hebben ingevoerd . Als ge het verband niet snapt,
dan ligt dat alleen aan 't feit, dat gij de uitgebreidheid
van Carnegie' s dankbaarheidsvermogen niet beseft . Carnegie

is z66 blij dat men in Engeland nu ook kan weven, dat
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hij onmiddellijk in België een "Herofund" sticht. Daarbij
komt trouwens , zegt hij , dat België de moeder der kunsten
is, wat op zich zelf reeds zou volstaan om er de slachtoffers van den arbeid te hulp te komen. En eindelijk :
is België als nijverheidsland niet een toonbeeld voor
de gansche wereld ? Wáár kon dan ook beter het geld besteed ?.... Aldus Carnegie in den brief, dien hij aan
minister Davignon heeft geschreven....
Dat dit de eigenlijke reden niet kan zijn : gij zijt
s l im genoeg om het al dadelijk begrepen te hebben. Die
reden ligt ook elders : zij ligt in de wijze waarop Carnegie zich documenteert.
Zijne redeneering is een model van eenvoud. "Ik
sticht," zegt hij bij zich zelf , "een Herofund . Daar heb ik

natuurlijk heiden voor noodig. Waar vind ik ze ? In de
landen waar menschen voor moed en zelfopoffering worden
gedecoreerd. In welk land der wereld komen de meeste dergelijke decoraties vóór ? De statistieken bewijzen doorslaand dat het in België is. Ik sticht dan maar mijn Herofund in het land, dat overigens Engeland heeft leeren
weven, de schoone kunsten voedsterde, en een toonbeeld
is op nijverheidsgebied."
En ziedaar op welke logische wijze wij aan 11,500 dol-

lars per jaar komen. Of wij die nu in gemoede verdienen,
- aangenomen zijnde dat wij , in p l aat s van er stilletjes
blij mee te zijn, daarover twisten mogen ?
Zeer 'zeker : de statistieken liegen niet. Evenals elke
Franschman 'ongetwijfeld landbouwkundige verdienste ofte

"Write Agricole" bezit, of rechten schijnt te hebben
op een looverken van den Academischen Palmboom, moet iede-
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re Belg al heel wat blijken van Moed--en-Zelfopoffering
hebben gegeven, vermits bijna ieders knoopsgat er, in
een driekleurig lintje, het bewijs van levert. Het is
verbluffend hoe moedig wij zijn. Het overstelpt, na te
gaan wat al helden het vaderland wist te telen ! Het vaderland dat zich zelf dan ook beloont door zijne telgen
overvloedig te decoreeren.
Eigenlijk is er toch altijd een verdacht geurtje aan
zoo'n decoratie. (Ik-zelf bezit ze niet, geachte lezer) .
Br zijn kwade tongen die beweren, dat men ze zonder groote
moeite verwerft. En inderdaad : kreeg ze niet onlangs
een familielid van mij, om een kabeljauw van tusschen
de tanden van een paard te hebben gered ? Het paard, vó©r
een wagen gespannen, en gekweld waarschijnlijk door ich-

tyophagische neigingen, stapte, in afwezigheid van zijn
geleider, op de vischkar toe, die even verder stond te

geuren. Die neef van mij had den moed het paard tegen
te houden. En werd gedecoreerd...
Deze geschiedenis, voor welker werkelijkheid ik mijn
leven lang insta, bewijst dat er bij Carnegie wel reden
bestond, om zijn Herofund ook in België te vestigen. Zij
bewijst echter ook, dat sommige heldenmoed wel wat goedkoop is. Er is trouwens iets anders, dat bij mij de bedenking doet rijzen of dat geld hier in België niet tot betere doeleinden zou kunnen gebruikt worden, aangenomen,
dat de heer Carnegie daarin toestemmen zou.
Ik verhaast mij te zeggen dat het voor een deel althans
nuttig zal worden aangewend : het deel dat naar de weduwen
en weezen der heiden zal gaan. Deze weduwen en weezen
zijn de eerste, ik ging zeggen de eenige slachtoffers
van de daad, die wordt beloond. De dader zelf, immers,
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is 6fwel dood - en dan heeft hij niet veel hulp meer noodig, - 6fwel blijft hij in leven en... gebrekkelijk.
Maar geheel aan de armoede overgeleverd is hij tegenwoordig bijna nooit. Want meestal is hij, 't zij staats- of

stadsbediende, en dan zorgen de openbare diensten voor
hem, - 't zij een werkman, die dan zijn deel heeft in
de verplichte verzekeringen tegen arbeidsongevallen. Alleen maken dus uitzondering dezen die voor zich-zelf werken. En die behooren tot een kleine minderheid. Bij de
weduwen en veezen is het echter anders gesteld : eenmaal
de broodwinner dood, blijven zij in de meeste gevallen
zonder hulp en zijn zeer dikwijls verhinderd daarin te
voorzien. Voor hen is de Carnegiestichting dan ook een
weldaad, die men niet hoog genoeg kan schatten, en waar
ieder in den lande den weldoener oprecht dank zal voor
wijten.
In andere gevallen treft , helaas, de bedoeling van

den stichter minder goed haar doel. Ik zei het reeds,
en Carnegie heeft het zelf gevat : staats- of stadsbeambten - werklieden van IJzeren Weg enz . , politieagenten,
pompiers, zelfs tijdelijke soldaten, - vinden doorgaans
geldelijke en andere vergoeding voor hun moed, en dan
in zulke mate dat zij er pecuniair geen schade bij hebben.
Hetzelfde voor de "slachtoffers van den arbeid", in
ergeren zin. Sedert een achttal jaar is hun werkgever zelf s soms een klein patroon, die onder de verplichting
lijdt - bij wette verplicht, in hunne levensverzekering
tusschen te komen. De heer Carnegie dient dus nog alleen

als tweede assurantiekas,... hetgeen geenszins zijne bedoeling kan zijn geweest.
Blijven dan nog alleen de zeer schaarsche zeelieden
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die voor eigen rekening werken, en zij die - ik volg de
opgaven van Carnegie zelf - bij rampen en besmettelijke

ziekten als dokter of verpleger dienst doen. En die krijgen nu jaarlijks onder mekaar 57,500 frank te verdeelen,
Al te verstaan als ze nu eens terdege heldhaftig geweest
zijn. Waarachtig een mooi sommetje...
Wel te verstaan is dit eene geheel-persoonlijke interpretat ie van mij , - hetgeen juist het minder-goede der
instelling uit doet komen... De heer Carnegie laat alles
aan de willekeur van eene kommissie over. Deze kan dus
ook van eiken "held", reeds door staat of gemeente beloond
en tegen armoede gevrijwaard, een rentenier maken, die
zelfs den heer Carnegie aan inkomen niet veel meer te
benijden heeft. Wat de heer Carnegie dus op zijn duidelijkst in België bereiken zou, is : nog grootere ontwikkeling
van den Belgischen heldenmoed.
Maar dan zal hij nog wel extragelden moeten verstrekken
tot het gieten van nieuwe decoraties!...

N.R.C., 27 Mei 1911.
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HET PROCES
II
Brussel, 27 Mei.
Ge zult het mij zeker niet kwalijk nemen, zoo ik u niet op
Tederen avond der vier weke l i j ks che aud iënt iedagen van
het proces, door prinses Louise den Belgischen staat aangedaan, breedvoerig verslag mededeel, en mij bij een weke1 i j ks ch relaas bepaal. De aard van het geding, dat van
lieverlede is verloopen in een onverkwikkelijk goochelen
met cijfers, het bloot leggen van financieel geknoei, waar
noch Leopold I I noch zijn oudste dochter heel zuiver of
nobel uitkomen, is te weinig verheffend, te weerzinwekkend, dan dat ik dag aan dag mijn verslag als hoofdschotel zou opdisschen • waarbij komt het dorre , het saaie,
het streng-zakelijke der debatten, moeilijk cm te volgen
voor wie over de zaak geen dossier heeft samengesteld
dat zoo lijvig zou zijn als dat der advokaten. Recht sgeleerden, die den menschel i j ken, den algemeenen grond van
een proces gaarne vergeten voor juridische subtiliteiten
zouden dus misschien wel plez ier hebben bij een dagelijksch verslag; voor gewone lezers kan dit onmogelijk
het geval wezen. En daarom bepaal ik mij dan ook bij een
brief die op 't einde der week de zittingen samenvat;
wat ook wel de duidelijkheid en de overzichtelijkheid
bevorderlijk zijn zal.
De verloopen week nu was wel niet zoo onverduwbaar
als de vorige . Er klonken zelfs edele gevoelens . De aanvang echter , die het einde bracht van mr.. Jaspar ' s pleidooi, was waarlijk geen verlichting voor wie Leopold I I
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eenigszins zuiver tilt het requisitorium hoopte te zien komen.

Wel verklaarde mr. Jaspar zelf : "Het is een lange, duistere,
geheimzinnige geschiedenis", en elders : "Ik loop verloren
in die cijfer-historie", hij bewees echter, helaas onomstootelijk, dat de koning weinig moreelen zin bezat in het
beheeren van geld, of dat geld nu nog het zijne was,of al had
hij het aan anderen weggeschonken. Hij geeft ; hij neemt
terug; heele fortuinen gaan van 't eene fonds in het andere over; twee millioen verdwijnen uit de Niederfullbachstichting,en men vindt ze weer in 's konings erfelijk fortuin;
de koning bleef als persoonlijk goed beschouwen het geld

waar hij reeds anders over beschikt had; de onderscheiden
beheerders weten van elkander niets af, bemerken eerst na
Leopold's dood, dat deze eenvoudig met hen heeft gespeeld.
En de staat , die Kongo actief en passief had overgenomen,
bevindt zich bij dit alles niet onder de minst-gefopten...
Gij kent de thesis van mr. Jaspar : al de stichtingen,
al de schenkingen van koning Leopold zijn alleen voorgegeven; inzake Kongo heeft hijzelf het vuur gestoken aan
de comptabiliteit, zijne testamenten berusten moedwillig
op valsche cijfers. En dit alles met welk doel ? Hij wil
eenvoudig zijne kinderen onterven. Dat doel bestaat van
in 1875 : toen verzetten Malou, Beernaert, Frère-Orban.,
Le Jeune zich tegen de koninklijke wenschen. In 1901 zelfde
poging, bij de schenking aan België; toen riep de Lantsheere vader in den Senaat uit : "Ieder zal de domeinen
vervloeken die het land verrijken ten koste van 's konings

dochters !" - Thans komen aan deze laatste 51 millioen
toe. Slechts twintig daarvan worden teruggevonden. De
Belgische staat, die in 1901 verklaarde niet meer dan
de 17 millioen der schenking te willen, houdt thans 31
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millioen achter , En mr, Jaspar eindigt : ''Wil men een
transactie, dan zal ze moeten gegrond zijn op die 31 millioen. Niet het geld van Kongo, maar ons erfgoed eischen
wij op."
Uit dit zeer uitgewerkt, zeer vernuftig, zeer merkwaardig pleidooi blijkt vooral de rnoedwillige vergetelheid
van het feit dat Belgie, toen 'het Kongo overnam "actief
en passief", en er daardoor natuur1ijk ook terugwerkende
rechten op verkreeg. En verder merkte men op, dat mr,
Jaspar de moge1ijkheid eener transactie, eener schikking
in der minne, niet meer uitsloot, a1 sprak hij er slechts
heel op het einde, na negen lange audienties over.
Die mogelijkheid werd het hoofdmotief van het pleidooi
van mr. De1acroix, advokaat van prinses Stephanie: voora1snog het glanspunt in deze lastige zaak.
''Wij hebben geen ruzie willen maken met ons vaderland" ,
aldus mr, Delacroix, "en die houding blijft onveranderd.
Wij roepen dan ook de wet niet in. De minister heeft trou'wens beloofd, dat al Ie recht ons zou geschieden, en wij
betrouwen dat hij woord houden zal. Moeder en grootmoeder,
hebben wij verplichtingen tegenover onze erfgenamen; het
rechtvaardigheidsgevoel van ons land zal ons toelaten
die verplichtingen te kwijten. Toen koning Leopold zag,
welke groote profijten Kongo voor Belgie opleveren zou,
heeft zijne vader1ands1iefde hem genoopt, zijn eigendorn
aan het moeder1and af te staan. Wij bek1agen er ons niet
om. Liever dan ertegen op te komen, volgen wij het prachtige voorbee1d van belangeloosheid, door koning Albert
gegeven. En zoo kennen wij geen ander verlangen, dan eene
verzoeningsrol te rnogen spelen. De pijnlijke indruk, in
den lande gewekt door dit proces om de konink1ijke nala398

tenschap, moet verdwijnen. En daarom richten wij ons eerst
tot prinses Louise, en wij zeggen haar : gij beweert dat
onze vader ons heeft willen onterven; maar andererz i j ds
heeft de koning in zijn werken willen voort leven; daarom
riep hij de hulp der regeering in; deze beweert , dat al
de eigendommen en inkomsten van het Kroondomein haar in
rechte toekomen, en dat bij de overdracht ervan de koning
zich alleen van sommige banden heeft los geacht. Gaat
ge hierom zijne nagedachtenis aanvallen, gij , zijne dochter ? ... En tot den staat zeggen wij : denkt aan uwe verantwoordelijkheid tegenover de toekomst , tegenover de
geschiedenis ! Had Leopold II geweten, wat rond zijne
nalatenschap zou zijn gebeurd, hij zou misschien anders
hebben gehandeld. Wees edelmoedig als koning Albert, die
afstand deed ten uwen voordeele van wat hem op de erfenis
toekwam. Volg zijn bevredigend voorbeeld... De vraag,
te weten wat aan elk der beide partijen toekomt , is onoplosbaar . Daartoe zouden wij moeten weten wat werkelijk
van het Kroondomein voort komt . Leopold II heeft zelf de
papieren vernietigd, die toe konden laten dit uit te maken. Daarom blijft slechts iets over, dat dit geschil
kan dempen : verzoeningsgezindheid."
.

Na deze schoone, pathetische en wijze rede, kwam de
advokaat van prinses Clément ine , mr. Leclercq aan het
woord : "De prinses", zegt hij, "heeft een dubbelen eerbied : die voor de nagedachtenis haars vaders en die voor
haar vaderland. Zij vertrouwt in België's gerechtigheid.
Kongo is nooit eene persoonlijke onderneming geweest;
daarom is het ook niet aan te nemen dat de 51 millioen,
die er uit voort heeten te komen, terug zouden keeren
tot het vaderlijk patrimonium. Is het hier wel de plaats,
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het naastingsverdrag en de bijgevoegde acte , die afstand
doet van het Kroondomein, te d i scus s i ëe ren ? Wat geschied

is ,

is geschied . Het zal niet worden gezegd , dat eene

Belgische prinses de rechten heeft willen krenken van
het Belgische volk; men zal ons niet verwijten de gedachtenis van onzen koninklijken vader te hebben geschonden"....
Uit deze verkwikkende oasis van welsprekenheid vallen
wij weer in het oerwoud der proceduur. Mr. Hanssens verdedigt den staat . En weer krijgen we heel de geschiedenis
van Kongo te slikken. Reeds in 1888 maakt de koning zijn
besluit kenbaar : hij wil Kongo afstaan "met al zijn goe deren, rechten en voordeelen." In 1901 bevestigt hij,
dat hij niet het minste deel heeft in de privaat-ondernemingen van den Vrijstaat. Zijne belangeloosheid is steeds
dezelfde gebleven. Niederfullbach zou alleen dienen om
in België groote werken uit te voeren. De "Fondation des
Sites" zou eveneens de Belgen ten goede kamen. Wilt gij
houden staan dat beide stichtingen ontstonden uit privaateigendommen van den koning, dan hebt ge ons daar het
schriftelijk bewijs van te leveren. En dat kunt ge niet.
De e ischeres zou het moeten voortbrengen , al berustte het
ook maar op vermoedens . Gij hebt geinsinueerd dat de staat
de archieven van Kongo zou hebben vernietigd. Maar gij
weet dat dit vóor de naasting gebeurde , zoodat de regeering zelf de comptabiliteit niet na kon zien. Gij verwijt
ons , de papieren des konings weggemoffeld te hebben . Het
is eenvoudig de eerlijkheid in twijfel trekken van wie
ze hebben geclasseerd. Men werpt ons Niederfullbach tusschen de beenen. Maar nooit heeft de staat iets in hare
comptabiliteit te zien gehad... Heel de vraag is : komen
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de betwiste waarden uit het Kroondomein ? Wij zeggen :
ja. Als wij in 1908 Kongo naasten, dan nemen wij heel
het passief over. Het spreekt van zelf dat ans in zulke
voorwaarden ook het actief toekornt. Dit blijkt trouwens
overvloedig uit de toenmalige Karnerbesprekingen, en -meer
in 't bij zonder voor wat het Kroondornein aangaat , Het
staat trouwens duidelijk in het naastingstractaat : "Het
portefeuille - dus 81 de waarden - der Stichting gaat
aan Belg le over." Dat de koning dit later over het hoofd
heeft gezien : het is goed rnogelijk. Wij kunnen het wijten
aan zijne onvoldoende kennis van het recht . Maar het doet
niets van \6ns eigendomsrecht af... Gij zegt - en het is
het eerste lid uwer thesis - : de overdracht van het Kroondomein is eene persoonlijke schenking van koning Leopold
geweest. Wij antwoorden : die overdracht gebeurde bij
dekreet, en is dus de daad van een Soeverein, niet van
een privaat persoon. Toen de Kroonstichting werd geconstitueerd , werd ze niet overgemaakt aan een persoon , maar
aan een staatshoofd. Doet dit staatshoofd nu afstand van
het Kroondomein, dan spreekt het van zelf dat de volle
eigendorn ervan toekornt aan wie ze wordt overgedragen.
Koning Leopold mocht dus stichten wat hij wilde : het
was publieke instelling die van den staat afhing, die
tot den staat terug moest keeren ,
Aldus het eerste deel van mr. Hanssens' pleidooi. Volgende week het vervolg.
N• R. C., 30 Iv'e-l 1911 •
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EEN UITSTAPJE NAAR ZOUT-LEEUW
Brussel, 31 Mei.
Het is nu een prachtige tijd om oude stadjes te bezoeken :
het jonge, f r i s sche groen geeft nu aan die vergeten plaatsjes een verrukkelijke omlijsting, terwijl de zon het sombere dat dikwijls rust op oude zaken, die al zooveel zagen, verjaagt en het kantwerk der gothieke gebouwen met
gouden schijn overgiet.
Dat heeft ook de Brusselsche Soc iét é d' Archéol ogie
ingezien en voor Pinksterzondag tot een tocht naar ZoutLeeuw besloten. Voor mij missen deze massa-bezoeken aan
doode steden hunne bekoring echter, ik ben in dat opzicht
wat egoistisch en deel zoo'n stille vreugde liever met
één goede vriend. Zoo ben ik dan reeds dezer dagen naar
Zout -Leeuw (Léau) gegaan, tusschen Tienen en Sint -Truien,
eertijds een der zeven vrije steden van Brabant , nu een
stadje van 2500 inwoners. Leeuw ligt in een der rijkste
gedeelten van het landbouwende Brabant, de provincie met
haar bij uitstek lieflijk en vredig natuurschoon, en maakt
met zijn witgepleisterde, ouderwetsche huizen en ruime,
moderne, dus foeileel i j ke villa's een welvarenden indruk.
Maar het groote, stille marktplein dat trekt het meest
de belangstelling, daar verrijst de kerk aan Sint Leonardus gewijd met en tegenover het stadhuis.
Dit laatste, nu bijna gerestaureerd, is een zeer merkwaardig staal van den Vl aams chen Renaissance-stijl uit
het midden der 16de eeuw; het twee verdiepingen hooge,
geheel vierkante gebouw is opgetrokken in zandsteen en
vijf ramen breed. Voor de ingangsdeur stond weleer een
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mooie pui met dubbele trap, versierd met leeuwen, welke

in den loop der tijden door een leelijk ding is vervangen,
maar binnenkort weer in eere hersteld zal worden. Boven
de deur drie zeer fraaie beelden, voorstellend Karel V
tusschen twee zijner voorouders. Voor- en zijgevels loopen
uit in zeer elegante Spaansche trapgevels.
Hiertegenaan staat een huis , dat nu bij de gendarmerie

in gebruik is en vroeger tot hal diende.
Het dat eert uit de 16e eeuw en maakt indruk door zijn
strenge lijnen en gelukkige verdeeling van zand- en baksteen.
Daartegenover verheft zich de kerk, hoofdzakelijk in
vroeg-Gothischen Stijl opgetrokken, met Romaansche herinneringen, o.a. een nu dichtgemetselde deur, en een laatgotisch, rijk versierd kapelletje, er in een hoekje tegen
aan leunend. Het schip maakt met zijn 'drie traveeën en

hooge zuilen een statigen indruk en bevat een, de onbelangrijkheid van het stadje in aanmerking genomen, eerbiedwaardig aantal kunstschatten. De parel van deze is wel
de Sakramentstoren, een werk van den beroemden Cornelis
Floris , gezegd De Vriendt , den bouwmeester van het stadhuis zijner vaderstad Antwerpen, gebeeldhouwd op last
van joncker Marten van Uilre, heer van Oplinter, wiens
grafgesteente er tegenover te zien is. De 16 meter hooge
toren is van grauwe steen , geheel in den Italiaanschen
stijl, die bij de Vlamingen , die in de eerste helft der
16de eeuw Italië bezochten, gebruikelijk en vooral geliefd
was bij Cornelis Floris, zooals ook nog te zien is aan
het hek, dat hij in de Groote Kerk te Emden maakte vóór

de grafkapel der graven van Oost-Friesland. Het geheel
is van een rijkdom van pilasters, beelden, bloem- en
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vruchtfestoenen, die op het eerste gezicht vermoeiend
werkt, terwijl de acht verdiepingen telkens aan vooren zijkanten in een nis een fijn gebeeldhouwde groep bevatten.
Van strenger, eenvoudiger schoonheid is een zes meter
hooge, bronzen Paaschkandelaar uit het einde der 15de
eeuw. Deze loopt uit in een Christus aan het kruis, op
drie armen er am heen de beelden van Maria, Johannes en
Maria Magdalena, prachtig van expressie. Het is inheemsch
werk, van een kopergieter te Brussel, evenals de koperen
lessenaar versierd met een pelikaan, waaraan de kerkmeesters, die in 1827 het koperwerk wilden verkoopen, hun
bijnaam van pelikaandief danken !
Onzen tegenwoordigen kunstnijveren zal ook zeker het

in 1897 opgestelde , ongemeen rijke en smaakvolle altaar
bijzonder belang inboezemen.
In het kort, Leeuw verdient een bezoek. Een fietstochtje van Maastricht over Tongeren, Sint-Ttuien, Leeuw,
Thienen en Leuven naar Brussel zal niemand berouwen; het
landschap is heerlijk en de steden, waar men langs komt,
zijn een bezoek overwaard.
N.R.C., 1 Juni 1911.
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KONINGIN EDELWEISS
Brussel, 2 Juni.
Wie heeft beweerd dat de tijden uit zijn van het sprookje;
dat wij alleen recht nog hebben op eene werkelijkheid die
bar is en wreed ?... Gisteren heb ik mij zoowaar dertig
jaar verjongd gevoeld, en niet alleen vanwege den toover

der heerlijke Junizon; niet alleen omdat ik, zelf blijde,
midden in blijbeid liep ; maar wen ik, gelijk toen ik,
een klein, klein kleuterken was en de helden en heldinnen
van Grimm en van Perrault als eenige wezenlijkheid kende

en erkende , heb mogen leven in een atmospheer van droom
en sprookje, te schoon voor groote menschen.
Toch - en 't is het wondere van het geval - toch was
het geen droom, geen sprookje. Het gebeurde daar heusch
onder mijne oogen. En het gebeurde in onzen tijd van negatie, onder eene socialistisch-gezinde bevolking, in eene
groote-stad, waarvan de spotlust vermaard is. Er gebeurde
dat eene opgetogen menigte zich drong, zonder vrijpostigheid wel, maar in genegen familiariteit, met vreugdegejuich vol de keel en tranen vol de oogen, eerbiedig, maar

met naieve aandringendheid, am een rijtuig, waarvan de
schoone, bleeke paarden een ongeduldigen nek bewogen en
nauwelijks op hun nerveuze beenen voort mochten, en waarin
een jonge vrouw, bedolven haast onder de bloemen, glimlachte, de hand reikte naar de nieuwe tuilen en schoven,

die men haar bood, de kinderen kuste die men naar haar
ophief, de smeekschriften die men haar overhandigde aanvaardde als met dankbaarheid. Wei zat ze niet alleen in
haar rijtuig : naast haar zat een jonge krijgsman, een
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beetje bleek, schuchterig eenigszins en ook wel wat zenuwachtig, niet geheel op zijn gemak, als vond hij die gulle

menigte om hem heen niet geheel normaal , niet z ooal s men
kon verwachten. Maar de menigte nam weinig notitie van
hem , lachte alleen even omdat hij een klein, onnoo z e l
wit bloempje aan zijn kr i j gsmanskep i droeg; al de aandacht , heel de hulde was voor de jonge , t engere vrouw
met den wonderen glimlach, die aldoor maar groette en
kleine kinderkens kuste, en waar het rozen op regende.
En zij scheen volkomen gerust , zij, en het leek haar alles
heel natuurlijk; maar gelukkig dat zij er uit zag, gelukkig !

....

En dat zou al heel ongewoon zijn, niet waar ? Maar
waar het sprookjesachtige eerst begint : die vrouw, waarde
lezer, was eene koningin. Het was eene koningin, - die
zoowaar tooveren kon. Wel kon ze het aan haar zelf niet :
ze was heel ziek geweest, gelijk de ellendigste vrouwen
het zijn kunnen, en hare toovermacht had niet geholpen,
dat ze genezen zou. Dát vermocht ze niet , en men had de
hulp moeten inroepen van de geleerdsten in den lande,
en die hadden zorgvol het hoofd geschud. Zij had geleden,
want die koningin was een mens ch . Maar nauwelijks was
ze genezen, of haar tooverkracht kwam terug. Die koningin,
die mens che l i j k had geleden, ging weer wonderen doen als
eene fee. En het eerste wonder gebeurde al de eerste maal,
dat ze zich weer onder de menschen waagde. Daags tevoren

had men aangekondigd, dat ze uit rijden zou gaan. En zie
dezen die krank waren voelden zich plots gezond , de kreupelen konden loopen; de dooven hoorden het nieuws beter
dan de anderen. En allen liepen naar buiten om haar te
zien; en zelfs de blinden liepen mee : wie weet zou geen
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mirakel aan hen gebeuren ?....
En niet alleen dat eerste wonder deed ze, dat alle
miserie bande en niets meer de harten bewoonde dan vreugde : er geschiedde een ander, dat minstens even groot
was . In de stad dier koningin bestond eene uitgebreide
politiemacht; duizenden pandoeren, gewapend met schiet en haktuigen en zelfs met een houten gaff elken, zorgden
er voor dat de orde er niet werd gestoord door de lichtoproerige menigte. Vooral wanneer hooge personagiën, als
daar zijn keizers en staatshoofden, naar deze stad kwamen,
toonden die schadebe l et t er s een eerbied voor orde en tucht,
die de menigte ondervond aan allerlei strenge maatregelen.
Maar zie, nauwelijks kwam het koninginnetje buiten voor
't eerst onder het volk uit te rijden, of het tweede wonder gebeurde : het scheen wel of al de politiedienaren
onder den grond waren gezonken geen enkele was er te
zien; het was of hun ras was uitgestorven. En nimmer was
de menigte zoo rustig, zoo ordelijk in hare opgetogenheid,
als op den doortocht van de koninklijke fee...
Maar toen deed zich een nog veel grooter wonder voor.
Overal waar haar rijtuig verscheen, ging opeens in ieders
knoopsgat een wit bloempje ontluiken. En een zeldzaam
bloempje, geen bloempje dat men alle dagen vindt : een
edelweiss. En de bloempjes groeiden aan tot een tuiltje
in de hand, op de borst, aan den hoed der vrouwen; de
kinderen wuifden er mee, de heeren gooiden het de vorstin
toe; en ik boorde er die juichten : "Leve koningin Edelweiss !" ... .
Koningin Edelweiss : de naam moest haar bijblijven,
aan het tooverkoninginnet j e, aan onze koningin Elisabeth,
aan het dichterlijke petekind der eenzame , kunstminnende
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keizerin op het Achilleion, aan de menschlievende dochter
van den kon ing , die oogarts werd om een nuttig mensch
te kunnen zijn.
Vreesde ik niet u met al mijn sprookjes te vervelen, ik
vertelde er u nog eentje. Feitelijk heb ik het u al eens
verteld, maar het is een heelen tijd geleden reeds . En
trouwens : vooral bij zulke exempelen geldt het Lat i jnsche
bis repetita. Ziehier de zaak in twee woorden. Koningin
Elisabeth is beschermvrouw van het liefdadig werk bij
uitnemendheid : den bond tegen de tering. Verleden jaar nu
wilde ze, dat heel haar volk hare liefdadigheid deelen
zou : is er iets beters dan tot goedheid te wekken ? En
zij verzon er op, dat zij zich een bloem zou kiezen, en
dat die bloem zou worden verkocht met het doel, den bond
tegen de tering te steunen. Toen was het een hageroos j e
dat ze koos, en spoedig zag men alle Belgen met zoo'n
roosje in celluloid loopen, gelukkig aldus meê te helpen
aan een goed werk , en... in gedachte één en verbonden te
zijn met hunne koningin ... Dit jaar zou zij een ander
bloempje kiezen, dat ons knoopsgat versieren en de arme
lijders leniging brengen zou. En ditmaal was het de edelweiss, het bloempje dat men alleen vindt hoog op die alpen,
waar rijke teringlijders genezing kunnen gaan zoeken,
maar die voor arme zieken helaas niet bereikbaar zijn.
Voor dezen, voor de verpleegden van den Bond tegen tuberculos i s , zal het bloempje der alpen zijn als een symbool :
het symbool van den koninklijken wensch, dat ook zij zouden genezen....
Niet waar dat de keus gelukkig, en dichterlijk tevens,
was ? Niet waar dat men dubbel gelijk had, gisteren te
juichen : "Leve onze koningin Edelweiss ! ?"... .
N.R. C., 4 Juni 1911.
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HET PROCES
III

Brussel, 4 Juni.
Het zou een grove vergissing zijn te meenen, dat wij bij
het vereffenen van -het geschil van prinses Louise met
den Belgischm staat maar eenige haast zouden hebben. Het
duurt nu al vier weken. Drie-vier dagen na mekaar wordt
enkele uren gepleit. Daarna wordt drie-vier dagen gerust.
Daar het per slot van rekening frisch is in het Paleis
van Justitie, daar de advokaten beschaafde menschen zijn
die niet Iui.d schreeuwen en niet druk doen en zich vergenoegen al l een nu en dan moei.l i jk am te volgen te zijn
(men heeft trouwens het recht, ze heelernaal niet te volgen) , daar men zich gauw thuis gevoel t onder de renteniertjes en de enkele "belles madames" die, met bewonderenswaardige halsstarrigheid, het publiek bIijven uitmaken van deze rnislukte "cause celebre", keert men telkens zonder groot ongenoegen naar de aud lent ie terug.
En zoo vaelt men stillekens aan het einde naderen. Voor
binnen een paar weken al mag het worden verwacht. En
dan zal men eindelijk weten wie gelijk had, - zonder dat
het, vennoedelijk, maar eenigeemotie verwekt ....
Intusschen gaat het st ilaan voort , piano, "gezapig" t
gelijk men in West-Vlaanderen zou zeggen. Berst komt mr,
Hanssens we~r aan het woord Advokaat van den staat t heeft
hij de vorige week betoogd, dat volgens het naastingsverdrag en de toegevoegde acte in rechte de goederen van
den Vrijstaat aan Belgie toekwamen. Prinses Louise, eischeres, heeft te bewijzen, dat het privaat patrimonium van
(>
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van den koning-souverein niet Kongo, maar de wettelijke
erfgenamen toebehoort. Absolute monarch, vereenzelvigt
zich in Kongo de vorst met den staat . Al wat de souverein
van Kongo als dusdanig verwerft, is als dusdanig staatseigendom. Kan nu worden bewezen - en daar streeft pleiter
naar - dat de goederen in kwestie door Leopold II als
souverein van Kongo verworven zijn, dan spreekt vanzelf
dat ze Kongo, en dien ten gevolge België toebehooren.
Nu weet men, en de voorgebrachte documenten wij zen er
ten overvloede op, dat de koning steeds, buiten alle gedachte aan eigenbelang, er naar gestreefd heeft de waarde
van Kongo te vermeerderen om het pat r imon iun van het Moederland te vermeerderen. Met dit doel sticht hij het Kroondomein : overschot van opbrengsten, dat in Kongo niet
kan worden verbruikt, en voor somptuaire werken in België
zal worden aangewend. Toen hij echter voor de vijandige
houding der Kamers kwam te staan, draagt Leopold II de
kapitalen der Kroonstichting over op het Niederful lbachfonds , met gelijke bedoelingen. Het staat onbetwistbaar
vast , dat de koning zijn erffortuin nooit heeft willen
vermeerderen. Behalve zijne twee testamenten, komen de
feiten dit bevestigen. Immers, telkens als de voorschot-

,

t en , door den koning aan Kongo gedaan , hem terug werden
betaald, wendde hij deze gelden aan tot het aankoopen
of bouwen van onroerende goederen, die hij aan de Kroonstichting vermaakte. Stelt men dit vast, dan is logisch
gevolg ervan dat Leopold's leidende gedachte was : al
wat van Kongo komt moet Kongo blijven toebehooren . Waaruit
volgt : de 55 betwiste millioen zijn uitsluitend eigendom
van Kongo, hetgeen bevestigd wordt door elk woord, door
elke daad van den koning, evenals door allen die met hem
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hieromtrent in betrekking zijn geweest ... En wat waar
is voor de Kroonstichting en het Niederfullbach-fonds,
is eveneens waar voor al de andere betwiste waardi j en.
Wij staan dus voor het dilemma : ofwel heeft de koning,
zooals prinses Louise beweert, sommige eigendommen ten
eigen bate van hun eerste bestemming afgewend. En dan
is heel z Uri
n leven een aanhoudende leugen geweest , bestendigd in zijne testamenten, ofwel bedoelde hij steeds met
die eigendommen als vorst van Kongo België te verrij ken.
En dan kan men hem alleen sommige vergissingen verwijten.
"Dat dit laatste alleen waarheid is," besluit mr. Hanssens,
"heb ik voldoende uitgemaakt . De Belgische staat wacht
dan ook met vertrouwen de beslissing af van het tribunaal."
Mr. Bonnevie, advokaat van de Niederfullbach-stichting, deelt volkomen in de meening van mr. Hanssens . Alleen wil hij aan het tribunaal vragen , te zeggen , dat
de stichting recht van bezit had, ook na den dood van
den koning . En hierom vindt hij nood i g , nog maar eens
te vertellen hoe Niederfullbach tot stand kwam. Wij zullen
er alleen uit onthouden, dat volgens mr. Bonnevie uit
de data ten overvloede blijkt dat Niederfullbach uit het
Kroondomein ontstond. De speciale fondsen van Niederfullbach hebben nooit tot het privaat erfgoed behoord. Reeds
van na de conferentie te Berlijn bestonden trouwens dergelijke speciale fondsen. De toestand met Niederfullbach
is dus deze van iemand, in wiens brandkast men na zijn
dood sommen ontdekt , die hem niet t oebehooren . Niederfullbach heeft het erkend , en daarom dan ook in Januari laatst
het gekende akkoord met België gesloten. De eerbaarheid
van al deze , die het akkoord onde rt eekenden , het feit
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alleen dat ook koning Albert erin betrokken was, staan
voor den ernst , de grondigheid, de geldigheid van deze
overeenkomst borg... Nu kunt gij wel betwisten, dat koning
Leopold bij 't overmaken der Kroonstichting aan die van
Niederfullbach geheel volgens recht zou hebben gehandeld.
Hem goede trouw, hem eerlijke bedoelingen ontzeggen kunt
gij echter niet . Gij zegt dat al leen hoogmoed en haat
hem bezielden. Waarom ? Omdat hij verkoos de grootheid
van zijn land te bewerken en te bevestigen, liever dan
zich ten koste van dat land te verrijken en aan zijne
dochters na te laten dat , wat de moed van duizenden Belgische soldaten, ingenieurs, missionarissen tot een reuzengebouw heeft opgericht ?I Neen, de opbrengst van dien
moed, van dien arbeid komt niet aan de prinsessen toe,
alleen omdat zij de dochters van Leopold zouden zijn.
En spreekt niet van de armoede van deze koningsdochters :
zij zullen elk 22 millioen bezitten. Zeg niet dat koning
Leopold II een slecht vader zou zijn geweest : in plaats
van de elf millioen, die hij van zijn vader erfde, laat
hij er haar van nu af aan 36 na. Br zijn in de Niederful l bach-stichting nog eens zes millioen, waarvan de herkomst
betwistbaar is; wilt gij ze hebben ? Wij staan ze gaarne
af aan uw dorst naar goud... Dit zeggen wij nat uur i i j k
alleen voor prinses Louise : de twee andere prinsessen
hebben begrepen, zij, hoe een Belgische prinses handelen
moet . Als men afstamt van den Heiligen Lodewijk en van
de Habsburgers, van de Saksische graven van Maria Theresia
heft men den sluier niet op die de kleine menschel i j ke
miseries van uw vader bedekken, waar die vader een groote
koning was ; men gaat geen sommen opeischen waarvan het
betwist kan worden, en met volle recht betwist wordt,
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dat ze tot het persoonlijke fortuin behoorden; en men
gaat geen stukken opeischen, als men zelf in gebreke blijft,
bewijzen aan te voeren.
Op de bevestiging dat de Duitsche juridische personaliteit, waaronder de stichting van Nlederfullbach gaat,
volkomen recht van bestaan heeft in Belgi8, besluit Mr.
Bonnevie zijn, soms zeer welsprekend, pleidooi.... En
hierop kan ook ík mijn Zondagochtend-karreweitjebesluiten;
- met het vooruitzicht dat ik u nog over drie dergelijke
pleidooien volgende week en vermoedelijk nog een week
nadien, zal te spreken bebben, als het zoo gemakkelijk
zou zijn van nu af aan een einde te maken aan een proces,
dat onbetwijfelbaar op conciliatie uit moet loopen....
N.R.C. , 6 Juni 1911.
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DE POLITIEKE CRISIS IN BELGIE
Brussel, 8 Juni.
Met duizelingwekkende vlugheid is plots vanmiddag ingevallen, wat sedert geruimen tijd reeds door de oppositie
werd geëischt, sedert een tweetal dagen werd voorspeld
en door een redevoering van Woeste, gisteren in de Kamer
gehouden, onontkomelijk was geworden : het ministerieSchollaert valt op de schoolwet _ , die, eenmaal gestemd,
de katholieke partij nog lange j aren aan het bewind moest
behouden. Eergisterenavond seinde ik u, dat de koning
tot ontbinding der Kamer besloten had. Dit bericht berustte op vasten grond : het besluit was door den ministerraad van Dinsdagavond genomen en wachtte alleen nog de
koninklijke bevestiging. Deze plotse ontbinding was echter
niet van aard, de linkerzijde te bevredigen; in Mei eerstkomend moet de helft der Kamer herkozen worden. Daar
alsdan de uitslag der volkstelling zal bekend zijn, en
de vermeerdering der bevolking nieuwe zetels voor de volksvertegenwoordiging mee zal brengen, zou die gedeeltelijke
verkiezing eene algemeene verkiezing hebben kunnen worden.
Liberalen en socialisten - évenals de katholieken trouwens
- hoopten hiervan baat , en hun wensch was , de ontbinding
der Kamer alleen tegen Mei uit te zien spreken, na intrekking van het ontwerp van wet of zoo noodig verdere boycot teering daarvan. Dan zou de uitspraak van gansch het land hebben gegolden als kontrool over 's lands oordeel in zake leerplicht en schoolwet. Een katholiek ministerie zou er bij
gevallen zijn of had er, wie weet voor hoe lang, stand
bij gehouden, terwijl ook de linkerzijde zich dan bij
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de vox populi zou hebben neergelegd.
Eene ontbinding echter nu reeds uit te spreken, zou
meer dan waarschijnlijk weer de katholieken aan het bewind
geroepen hebben. Het gevolg zou zijn geweest , óf wel dat
dit nieuwe kabinet de schoolkwestie zou hebben laten varen , 6f wel in tegenovergesteld geval dat de oppositie
hare systematische oppositie tot aan de vermoedelijk algemeene verkiezing van Mei zou hebben voortgezet. De ontbinding zou dus geen praktische gevolgen hebben gehad :
de regeering gaf er door toe aan de linkerzijde;de linkerzijde verloor er misschien een goed kieswapen bij.
-

Nochtans had ze voor den koning het nut, dat zijn persoon
er bij gedekt bleef . Zelf mede-onderteekenaar van het
wetsvoorstel, bet Bekende het intrekken er van zichzelf
in het ongelijk te stellen. Het ontslag van het ministerie
kon alleen wijzen op de onmogelijkheid, stand te houden
tegen de halsstarrige tegenkanting van links : eene nederlaag dus, waar de koning toch ook eenig deel in had, vermits hij aan de wet de sanctie van zijne handt eeken ing
had • gehecht. Een ontbinding echter kon gelden als een
middel tot bevrediging, - bevrediging die thans heel zeker
niet wordt bereikt door de crisis.
Toch nam men op het laatste oogenbl ik zijn toevlucht
tot dit laatste middel. De reden ? De heer Woeste scheurde
zich in volle Kamer van de regeering af, welbewust wat
daarvan het gevolg zou zijn. Dit is trouwens eene oude gewoonte van de "groene eminentie" : staat een ministerie,
of zelfs maar een enkel men s ch in een ministerie , den
heer Woeste tegen, dan schaft hij dit ministerie af. Gij
kent zijn haat tegen de jong-katholieken . Nu is het kab i net -Schollaert grootendeels jong -katholiek. Dat kabinet
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had Woeste gewaarschuwd tegen het "avontuur" van den leerplicht. Had Schollaert nu ook zijn best gedaan, den leerplicht in het wetsontwerp te verbergen, hij stond er niettemin in geschreven; en dit was voldoende om het misnoegen
van den achterdochtigen en despotischen ouden heer te
wekken. Eerst het ontwerp toegetreden, maakte de heer
Woeste van het verzet der linkerzijdenen de vrees van
den koning gebruik om de regee r ing stokken in de wielen
te steken en naar de tegenstanders over te loopen. Dit
beteekende eenvoudig, dat de partij het over eene z6o
belangrijke vraag niet meer eens was. En die eenheid,
die de heer Schollaert met zooveel moeite had weten te
bewerken, eenmaal verbroken : wat bleef er hem nog over,
dan het ontslag van het ministerie aan den koning te vragen ?
Daartoe werd hedenmiddag besloten.

om

twee uur werd

het aan de Kamers - eene natuurlijk woelige Kamer - medegedeeld. Waarop voorzitter Cooreman de schorsing van de
zitting uitsprak.
Onmiddellijk vergaderde de linkerzijde, die eene krachtdadige proclamatie richtte tot het land. Deze deel ik
u vanavond mede.
Ook rechts kwam men bijeen, - en het moet er niet
mal sch zijn toegegaan... De heer Van Cauwelaert heeft
er in zeer harde bewoordingen aan den heer Woeste zijne
houding verweten. "Voor enkelen tijd," moet hij hebben
gezegd, "hebt gij mij verweten mij door mijne Vlaamschgezinde hardnekkigheid buiten de katholieke partij te
hebben gezet . Laat mij toe u te zeggen , dat gij het zijt
die u in onze rangen onmogelijk hebt gemaakt door uw gebrek aan goede trouw." Het gerucht loopt, dat hierop de
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heer Woeste zijn ontslag als Kamer-lid zou hebben gege-

ven .....
Wie nu lost de crisis op ? De koning zou dit den heer
Cooreman hebben opgedragen, die, door zijn gematigdheid
en zijn prakt ischen zin, er zeker de man voor is om, in
afwachting dat de kiezingen van Mei de Kamer vernieuwen
en uitbreiden, de staatszaken zonder verdere botsingen
te leiden. Nu heeft de rechterzijde echter verklaard,
dat ze zich tegenover den heer Schollaert verplicht achtte, en met hem dus wenschte solidair te blijven. Zoodat
de heer Cooreman zich in de onmogelijkheid bevindt, aan
het verzoek van den koning gevolg te geven. Of hij daartoe
heeft besloten, weet ik niet . In elk geval gaf men in
de bureelen der ministeries, een uur reeds na den val van het
ministerie-Schollaert, de namen op van de leden die een
nieuw kabinet uit moesten maken : Cooreman (binnenlandsche
zaken) , Poul let (wetenschap en kunst) , Carton de Wiart
(justitie) , Levie (?) , enz . En dit lijstje kan geen bloote
fantasie zijn. Alleen zal de houding der rechterzijde
ná de verklaring van het aftredend ministerie, - eene
houding die niet was te voorzien en in België eene zeldzaamheid uitmaakt , - hebben belet , dat de ontworpen Combinatie tot werkelijkheid werd.
Zoodat nog alleen de mogelijkheid overblijft : samenstelling van een zakenkabinet en schorsing der Kamer tot
na de Mei-verkiezing. Deze oplossing is trouwens de eenige,
die voor ieder bevredigend kan heet en , al brengt ze natuurlijk moeilijkheden mee . Het is eene weinig-waardige
houding in een land , dat binnenkort Hooge Gasten verwacht.
Reeds had men in de laatste dagen gezeid , dat de koning
zou hebben getracht de ontknoop ing van de schoolkwestie
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tot na het bezoek van koningin Wilhelmina te verdagen.
De toestand waarin we einde Juli vermoedelijk zullen verkeeren laat van nu af aan toe te twijfelen aan het bezoek
van Hare Majesteit...
Ziedaar, in 't kort geschetst, de omstandigheden. Zij
kunnen voor gevolg hebben, dat de Leerplicht voor België
nog lang uitblijft. Inderdaad, de hoop der katholieken,
na Mei weer aan het bewind te komen, is evenzeer gewettigd
als die der tegenpartijen, dit te zullen veroveren : onpartijdig beschouwd is het voor het oogenblik onmogelijk,
daarover uitspraak te doen. En daar geen enkel katholiek
ministerie het zeker wagen zal , de vraag nog maar even
aan te raken....
N.R.C., 9 Juni 1911.
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DE CRISIS
Brussel, 9 Juni.
Dat de heer Karel de Broqueville erin heeft toegestemd,
na twee lange gesprekken met den koning, een nieuw kabinet
samen te stellen, 1 igt aan het feit , dat op een avondmaal,
dat de heer Schollaert gisteren zijne vroegere medewerkers
aan het ministerie als dankzegging aanbood , door deze
werd aangedrongen, den wensch van den koning niet te weerstaan, en, liever dan een zakenkabinet tot stand te zien
komen, de herstemming van Mei 1912 af te wachten. Een
eventueel kabinet-de Broqueville zou er dus in toestemmen,
de schoolwet te l at en rusten in de secties tot na de Meiverkiezingen, en deze verkiezingen op de basis der jongste
volkstelling te laten plaatsgrijpen. Dit is de erkenning
van de overwinning der linkerzijde,die niet anders vroeg.
Of het is, andererz i j ds , de zekerheid, dat de rechterzijde
bij de verkiezing niets verliezen zal, de volksstem
op stuk van leerplicht en schoolwet niet vreest, en er
misschien een duchtig middel van propaganda in ziet. De
liberalen rekenen, dat ze in 1912 met eene meerderheid
van vier-vijf stemmen de regeering zullen veroveren. De
katholieken rekenen, dat hunne sociale wetten en hunne
krijgswet nieuwe stemmen bij moeten brengen , en de tegenwoordige vijandige gezindheid wijken zal. Dit laatste
zou den heer de Broqueville hebben genoopt , als kabinetshoofd op te treden.
Wat er zou bij veranderen ? Niets anders, dan dat dit,
zeer overgankelijk, katholiek ministerie meer bepaald
jong-katholiek zou worden, en aldus de samenwerking met
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de linkerzijde zeker vergemakkelijken zou, al was het
ook maar in het vereffenen der loopende zaken. Want van
de schoolwet kan tot volgend j aar , tot bij de verkiezingen,
natuurlijk geen spraak meer zijn. Deze zal verder, en
in het oneindige , besproken worden in de afdeel ingen ,
of verzonden worden naar een bijzondere kommissie met
de vaste bedoeling, dat deze geen uitspraak doen zou
vóór Mei. Dit beteekent het aanvaarden van een nieuwen
strijd na de verkiezingen. Daar de linkerzijde zich bij
voorbaat heeft neergelegd bij de volksuitspraak, zou voor
de nieuwe regeering alles zijn gewonnen, indien zij aan
het bewind mocht blijven. Valt integendeel het katholiek
kabinet in de verkiezing, dan zal men het geen moed kunnen ontzeggen....
Het nieuwe kabinet zal dus hoofdzakelijk jong-kathohek zijn. Samengesteld is het lang nog niet , en het kan
nog wel een paar dagen aanloopen voor het definitief tot
stand komt. Men noemt enkele namen, die men gisteren al
noemde onmiddellijk na het ontslag en die ook ik u meedeelde. Van het vorige ministerie zouden alleen aftreden :
de heeren Schollaert, Helleputte, Liebaert en de Lantsheere . Het nieuwe ministerie zou samengesteld zijn uit
K. de Broqueville (ij zeren wegen) , Renkin (koloniën),
Hellebaut (oorlog), Davignon (buitenlandscha zaken) , Hubert (nijverheid) , Carton de Wiart (wetenschap en kunst
of justitie), Levie (financiën), De Sadeleer (openbare
werken en landbouw) en Tibbaut (openbare werken en landbouw of koloniën). Voor binnenlandsche zaken zou Berryer
blijven.
De heer Renkin zou er in toestemmen aan de koloniën
te blijven op aandringen van den koning, die het met hem
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volkomen eens is in het beheeren van Kongo. Zijn aanvaarden is echter nog niet heel zeker, en, dankte hij voor
het aanbod , dan zou , zooals ik u reeds schreef , de heer
Tibbaut als minister der koloniën optreden. De heer De
Sadeleer zou dan de openbare werken op zich nemen, en
de heer Carton de Wiart zou zich met het rechtswezen gelasten. Aan wetenschap en kunst zou dan komen de heer
Mélot , die vesor een goede maand al den val van het ministerie, of althans de ontbinding der Kamer voorspelde,
en als schoonzoon van den heer Verhaegen , die op zijne
beurt eerste-luitenant is van den heer Helleputte, misschien wel de "right man" zou zijn om een debat over de
schoolwet te aanvaarden en te leiden. Terwijl andererzijds
de heer Carton, zelf een zeer verdienstelijk letterkundige, en in de schoolkwestie zeer beslagen, misschien
een beter minister van wetenschap en kunst zou zijn, dan
een minister van justitie.
Het zuiverste van het geval is : de bijzonder-vlugge
stijging tot het hoogste bewind van den heer de Brogueville, die nog geen jaar tot het ministerie behoort en
nog betrekkelijk jong is; de overwegende rol die de j ongkathol ieken in hunne partij gaan spelen, hetgeen de nederlaag is der Woeste-gezinden; en eindelijk : de overwegende
macht die de minder-Vlaamschgezinde elementen in het nieuwe kabinet bezitten zullen. Is dit laatste eene reactie
tegen het flamingantisme ? Ik geloof het niet , zou het
veel meer beschouwen als een kiesmiddel, am bij de Waalsche katholieken den indruk der flamingantische vorderingen tegen te werken....
Maar dit is de huid van den beer verkoopen, voor deze
geveld is; want : het ministerie is op dit oogenblik nog
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niet samengesteld. Men zegt dat dit morgen reeds het
geval zal zijn. Dan maar wachten , nietwaar ? ... .
N. R.C. , 10 Juni 1911.
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NOG GEEN OPLOSSING

Brussel, 10 Juni.

Op het oogenbl ik dat ik u schrijf - vijf uur in den namiddag - is er niet meer nieuws, dan ik u gisteren op ongeveer zelfde uur meldde. Men noemt een paar nieuwe namen
van eventueele ministers; men bevestigt doorgaans wat
ik-zelf u als mogelijkheid mededeelde. "Ce sont là jeux
de.... j ournalistes" , zei me een staatsman, die La Font a ine
beter kent , dan... de toekomst . Zelfs baron de Broquev i l l e

heeft de samenstelling van zijn ministerie geenszins op
zak . Hij rijdt maar , baron de Broquev i l l e . Vroeger "wend-

den" toekomstige kabinetshoofden "voetstappen a aan" . Tegenwoordig hebben zij automobielen, en... zij rij den. Minister de Broquevil le heeft een heel mooie automobiel , grijs
en wijnrood, met twee chauffeurs. Daarmede kwam hij van
middag klokslag twaalf bij den heer Schollaert aan. Hij
vond er echter de deur van hout : de heer Schollaert deed
een morgenwandelingetje met zijn zwager He l l eput t e . Ik
sta voor de waarheid van het feit in : ik-zelf heb ze
beiden ontmoet , gemoedelijk flaneerend als menschen die
lekker vrijaf hebben , en zich alleen nog hebben te bekommeren om wat hun genoegen kan doen. Beiden droegen zij
een sierl i j ken bolhoed van luchtige , 1 icht -grijze kleur .
Al leen was om dien van den heer Schollaert een zwart 1 int ,
terwijl het 1 int bij den heer Hel l eput t e integendeel grijs

Was,

van een nog lichter grijs dan het vilt, waar de hoed

uit vervaardigd is. En op dit feit vrees ik geene tegenspraak...
Intusschen staat het vast : bij de crisis, bij zijn
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val, heeft de heer Schollaert aan gezag niets verloren.
Integendeel, zooals in Noorwegen stervende letterkundigen
plegen te zeggen. De daad van Woeste heeft hem bezorgd,
dat hij er zijn gezag bij ingeschoten heeft. Woeste heeft

als politiek man zijne beteekenis verloren. Als leider
der rechterzijde is hij zoo dood als een pier. En zijne
nalatenschap is op den heer Schollaert overgegaan. Om
zijn persoon is het, dat tegenwoordig de concentratie

der katholieke krachten plaats grijpt. De heer Schollaert
is de vogel Phoenix, die heerlijker en krachtiger dan
ooit uit zijne asch oprijst. Men heeft hem gevloerd ?
Zijn aanraken met de aarde heeft van hem een nieuwen Anteus gemaakt. En de heer Schollaert, die in de mythologie
goed thuis is , vergenoegt er zich over , en gaat , na vier
j aar drukte , een wandelingetje doen met zijn zwager en
vriend Helleputte, zeer bereid als hij is zijne vrienden

van zijne ondervinding te laten genieten , maar vast besloten (men zegt het althans) nooit meer minister te worden.
Van dit laatste zou de heer Helleputte nog niet hebben
afgezien. De tegenwoordige, hernieuwde populariteit van
Schollaert bewijst alleen de neerlaag der oud-katholieken

en den zegepraal der jong-katholieken. En wie is de leider, de "uitvinder" der nieuw-katholieken ? Bouwmeester
Joris lielleputte, in zijne partij de grootste als staatsman. De sympathie die Schollaert omringt moet dus lift
ten goede komen : een staatsman mag die gelegenheid niet

laten voorbijgaan. De moeilijkheid is echter : de staatsman is in casu zwager van het aftredend ministerie; is
dus am familie-redenen gedwongen mee af te treden, en...
Niet alleen de heer Helleputte is hierin een slachtoffer van den val-Schollaert. Ook de heer Cyriel van Over424

bergh is het. De heer Cyriel van Overbergh was algemeen
secretaris van minister Schollaert, en heeft als dusdanig
eene groote rol in het opstel der schoolwet gehad. Viel
Schollaert, viel de wet, dan moest ook Cyriel van Overbergh vallen. En zie, dit is voor het ministerie van Wetenschap en Kunst een grootere gebeurtenis, dan het veranderen van minister. De heer Van Overbergh was de werkzaamste, en misschien de schranderste ambtenaar die België
bezat. Niemand wist als hij alle krachten uit te baten,
te kneden, te verbruiken. In zijn werkkring mag hij groot
worden genoemd. Nu treedt hij af, en het ministerie dat
hij bestuurde wint zeker niet bij zijn verdwijnen...
Anderen komen op, en onder dezen Henry Carton de Wiart.
Hij zal - thans moet hij definitief aangenomen hebben
Schollaert als minister van Wetenschap en Kunst vervangen.
En de keus moet gelukkig heeten, zal althans door de kunstenaars gelukkig genoemd worden. Want Carton de Wiart is,
zoals ik u reeds met een paar woorden meldde, zelf een
artiest. Hij heeft op zijn actief een paar mooie boeken :
"la Cité Ardente", een historisch roman over het Luik der
Middeleeuwen, en "les Vertus Bourgeoises", een ander historisch roman dat over de Brabantsche Revolutie handelt :
twee "studies in volkskracht", die wijzen op 's heeren
Carton de Wiart's democratie. Die democratie, dewelke niet
geheel orthodox bleef en opportunistisch meende te mogen
trans igeeren , zal den heer Carton de Wiart bij een nieuwe
bespreking der schoolwet - bespreking die hij zou op te
nemen hebben misschien leelijke poetsen spelen. En daarom neem ik nog niet geheel de verantwoordelijkheid op
mij van zijne ministerieele benoeming...
Dit laatste is, naar ik meen, wat men in de rethorika
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noemt : een letterkundig portret . Ik zal daar heden niet
verder op ingaan,... omdat het geheel overbodig is . Wi j
hebben nog zoo weinig zekerheid. Wij hebben er feitelijk
geene . En gij zult inzien, dat het belachelijk zou zijn
mijn letterkundige verf te versmeren aan nog-ireëele
minister-personaliteiten. Want eene solutie treedt zeer
zeker niet vóor Maandag in.
Bn ik ben er lekker blij om. Niet omdat ik er persoonlijk belang bij heb. Maar... omdat koning Albert morgen
naar Oostende zal mogen gaan. Het moet in Oostende prachtig zijn, met dit zonne-weêr en de wolken-pracht , die
heel den dag lang wisselde. En in Oostende zijn de koningin, en zijn de koningskinderen , en... De koning , hij,
moest in Brussel blijven. Hij confereerde over de politiek, wat misschien niet plezierig is. Terwijl de heer
Schol l aert toch feitelijk aan het wandelen was, met een
grijs hoedje aan...
N.R.C., 11 Junk 1911.
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DE CRISIS EN HET HONDJE
Brussel, 13 Juni.
Ik heb een vriend , en die heeft een hondje. De vriend
biedt weinig belang : hij is, als ik, een journalist.
Het hondje , bloem van het ras dat men fox-terrier noemt,
is echter uiterst verstandig. Het spreekt wel niet, gelijk

die Duitsche mops die voor een Spaanschen "Don" wil doorgaan , en het niet veel verder heeft gebracht , dan te kunnen verklaren dat hij ''Hunger" heeft. (Zulke honden zijn
trouwens minder zeldzaam dan men denkt : de beeldhouwer
Van der Stappen bezat er eene, die hem zeer duidelijk,
maar , dunkt me , vrij onbeschaamd, "Pape noemde ; Van der
Stappen was trouwens een specialiteit in getemde beesten
hij had goudvischjes die bij zijn stein naar hem toezwommen en glimlachten als engeltjes.) Het hondje bezit dus
bij monde geenszins de welsprekendheid van gezel Anseele,

de grootste redenaar van België, - ik zeg het u in allen
ernst. Maar het is welsprekend op zijne manier : met zijn
staart en zijne oogen en met ik en weet niet wat in zijne
geheele houding, die van het hondje een uiterst-interessant dier maken.
Het hondje heb ik daareven ontmoet , met zijn meester,

die het dom-weg bij een touwtje leidde, als ware hij een
blinde geweest. Hetgeen al dadelijk bleek niet waar te
wezen, vermits hij mij van verre toewuifde als was ik

de koningin en tegenlachte als was ik een vermouth-cassis.
Want mijn vriend houdt van vermouth-cassis. Ikzelf verkies picon-grenadine (heel weinig grenadine, dank u !).

Wij gingen dan ook aan het naast-gelegen herbergtafeltje
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zitten, bestelden onze lievelingsdranken. En nauwelijks
had een nonchalante kellnershand ons het vocht geplengd,
of ik vroeg aan mijn vriend :
"Wat nieuws ?"

"Over wat ?", vroeg hij mij schalksch, want hij wist
wel dat ik de crisis bedoelde.

"o,

over de crisis !", zei hij, toen hij wel zag dat

ik zijne idiote schalkschheid begrepen had.
Ik had nog geen j a gezegd , of zijn hondje was al gaan
liggen, plat op zijn buik, als een entomoloog die een
kevertje zoekt . (De beeldspraak is niet van mij , maar
van Edmond Rost and , wat haar dan ook eenige waarde bijzet.) Het hondje lag dus onmiddellijk onverschillig op
zijn buik, geeuwde tot achter de ooren, knipte daarna
zijn oogen half dicht gelijk iemand die schilderijen beziet, en bezag op die wijze de voorbij -wandelende hetae-

ren ...
"Ja", zei mijn vriend, "nieuws, - er is er feitelijk
geen. Ge weet : vier ministers gaan definitief weg. Schollaert de eerste, want in 't ministeriegebouw vervoeren
zij reeds allerlei. koffers en kloppen zij een ontzaglijk
getal kisten dicht . Wat mag daar al aan wetsontwerpen
geborgen zitten... de boeken worden gepakt in dagbladen
der oppositie : dit tegen de motten en de papierwormen,
zegt men... Voor wat L iebaert aangaat , hij had , schijnt
het, wel willen blijven..."
- Het hondje bezag zijn meester zijdelings, eenigszins
grimmig, toonde zijn tanden.

Naar,daar hij al ik weet niet hoeveel kwarteeuwen
aan het bewind is, heeft zelfs Woeste hem kunnen overtuigen , nu maar definitief heen te gaan. De Lant sheere , hij,
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Paganini der ministeries,daar hij prachtig viool speelt..."
- Het hondje geeuwde, geeuwde dat zijne oogen er sentimenteel gingen bij staan , geeuwde dat het klonk als
een geheel strijkkwartet.
"Ook de Lantsheere", vervolgde mijn vriend, "niettegenstaande lang aarzelen, z iet er van af , een partij te
spelen - of moet ik zeggen : een part te spelen ? - in
de nieuwe combinazione... Bleef dan nog lielleputte..."
- Het hondje stelde zich recht op zijn voorpootjes,
spitste de ooren, zag zijn meester scherp aan.
"Ja", zei deze, "hier spreek ik misschien uit de kapel;
maar, naar men zegt , was lielleputte zelf er niet ver af,
de toomen van zijn departement in handen te houden; al
wees de hoed, dat nieuw mooi grijs hoedje, hetwelk als
het symbool van het ontslag kon gelden, zoo ondubbelzinnig
op de uitgelatenheid van een scholier, die eens degelijk
vacantie gaat vieren. Ja, zelfs zwager Helleputte....
Maar ook hij koos , als een nieuwe lierakles, tusschen Deugd
en Liefde, en trad definitief af."
- Het hondje loosde een zucht van verlichting....
"Dat Renkin, Berryer en Hubert nooit ernstig aan heengaan gedacht hadden, wist de Broqueville wel."
- Het hondje liet langzaam zijn eindje staart wikkelen.
"Bleef dus nog alleen te voorzien in ministers voor
Kunst en Wetenschap, Finantie, Justicie en Openbare Werken."
- Het hondje ging in een bol 1 iggen , als iemand die
eindelijk op zijne twee ooren kan gaan slapen.
"Dit gaat echter zoo makkelijk niet", zei zijn meester,
"want hoe minder portefeuilles, hoe moeilijker de keus."
- Het hondje hief een ondervragend kopje op.
429

"Nochtans"....
- Reeds gerustgesteld, ging het kopje weer tusschen
de pootjes duiken.
"Nochtans", vervolgde mijn vriend, "nochtans schijnt
de oplossing te naderen. Er is wel eenige strijd geweest
tusschen Carton de Wiart en Poul let om het lijk van Pat rokl o s , ik bedoel het schitterend harnas waar de doode
schoolwet in slaapt , of beter gezegd : om het Ministerie
van Wetenschap en Kunst . "
- Het hondje bromde even.
" Maar
Maar men kwam overeen : Carton behield het Rechtswezen, . en de. jonge Poullet , .de geleerde professor
van internationaal recht bij de Hoogeschool van Leuven,
.

bekwam de wapenrusting van Achil leus-Schol laert . Voor
de .Finantie koos men Levie, misschien wel omdat hij een
joodschen naam heeft , al is hij een i j vervol jong-kathohek. En nog slechts voor de Openbare Werken zoekt men...
Zoodat er in het ministerie geen verandering kant, dan
eene verwisseling van namen. En voor wat het gezag der
kathol ieke part i j aangaat , slechts Woeste ... "
- Hier sprong het hondje recht , bezag ons beiden vrank
en zonder toegeeflijkheid, hief daarna ondubbelzinnigg
en misprij zend zijn achterpootje op.... Dit liet het echter weer gauw vallen; huilend kwam een krantenman aangeloopen, krantennamen roepend, met daarna "Edit ion spéciale !!..."
Wij sprongen recht, het hondje vooruit aan het strakgespannen b l indemans -touwtje . Wij kochten de bladen . Helaas : de samenstelling van het ministerie was nog niet
geëindigd. Integendeel . Want, terwij 1 de vierde man voor
de Openbare Werken nog steeds onvindbaar bleef , ging men
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van nieuwe wisselingen spreken. De Broqueville zou de
IJzeren Wegen voor de Binnenlandsche Zaken verlaten. Carton zou hem vervangen en Berryer zou aan de Just icie
gaan...
Diep ontmoedigd klonk de zucht dien wij slaakten. Het
hondje scheen integendeel gerustgesteld en viel terug
in slaap. Wij , tot troost, bestelden een nieuwen vermouthcas s i s en een herhaalden p icon-grenadine .
En toen ging onze minister Schollaert voorbij , een
geheimzinnigen glimlach onder den snor . En ditmaal droeg
hij een stroohoed j e .
N.R.C., 14 Juni 1911.
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HET NIEUWE MINISTERIE
Brussel, 14 Juni.
Het schijnt dus dat wij een nieuw ministerie zouden hebben. Op het uur dat ik u schrijf - twee uur namiddag moeten onze nieuwe meesters zelfs genoeglijk samenzitten,
en beslissen wat ze, bij heropening der Kamer, als hun
programma bekend zullen maken. - Gisterenavond vertrok
de koning naar Oostende : een teeken dat de oplossing
nakend was. Nbchtans had men toen nog geen minister van
Openbare Werken en Landbouw gevonden. De eerste-kandidaat
was advokaat Van de Vyvere, wethouder voor de Finantiën
te Gent en Kamerlid voor Thielt-Ingelmunster sedert pas
een jaar : een Kamerlid dat niet eens zijn maidenspeech
gehouden heeft ! En nu is hij ineens minister, hoofd van
een groot en belangrijk departemant. Hij is het... in
het geval dat hij werkelijk zou hebben aanvaard, het te
worden, wat hedenmiddag nog niet geheel vast stond....
En is hij het in-der-daad, dan moet hij een bijzonderflink man wezen, of moet het zeer moeilijk zijn iemand
te vinden die in de Openbare Werken , die in gang zijn,
klaar ziet of tusschen wil komen als verantwoordelijk
persoon.
Aangenomen nu dat de heer Van de Vyvere, - die een
zeer beslaagd politicus moet wezen, al werd het hem niet
gegund vooralsnog daar bijzonder blijk van te geven, minister van Openbare Werken en Landbouw wordt, dan bestaat het ministerie uit de krachten, die Reuter u seinde
en die ik u gisterenmiddag als waarschijnlijk mededeelde.
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ville bleven of werden resp. minister van Koloniën, Buitenlandse Zaken, Justicie, Nijverheid en Handel, Oorlog
en Binnenlandsche Zaken. Carton de Wiart , die uit eigen
neiging natuurlijk liefst Wetenschap en Kunst had op zich
genomen, maar misschien wel vreesde voor de verantwoording
bij nieuwe behandeling van het schoolontwerp, stelde zich
daarna, eerst met de Justicie, daarna met de railway tevreden, - wat van hem misschien voor de toekamst, aangenomen dat de katholieken aan het bewind zouden blijven,
een "hamme A tout faire" maaRt. Waar hij dan toch in elk
geval te goed zou voor zijn. Zulke al te bruikbare menschen zijn hun eigen vijand. Van nu af aan rangschikt
Carton zich beneden Poullet, wien hij Wetenschap en Kunst
afstaat, en beneden Berryer, die van hem, na twee dagen
hypothetisch ministerschap, het Rechtswezen overneemt.
En de dichter Carton gaat verdwalen langs ijzeren wegen,
telegraafdraden (of zelfs telegraaf zonder draden), en

in het net van den telefoon.
Niet dat zijne vervangers geene eerlijke, en zelfs
bevoegde lieden zouden wezen (al is zulke bevoegdheid
toch eigenlijk het vijfde wiel aan den administratieven
wagen). Wie de heer Berryer is, weet ik niet : oud-minister van Binnenlandsche Zaken, heeft hij zich nooit aan

mijne aandacht opgedrongen. Men zegt dan ook dat hij zeer
bescheiden is. Voor wat den heer Poullet aangaat : ik
vertelde u reeds dat hij een knap en geleerd professor
van internationaal recht is, nog heel jong - geen veertig
jaar - Viaamschgezind zonder flamingant te zijn, en vooruitstrevend zonder tot de jong-katholieken te behooren.
Let op wat ik u zeg : de heer Poullet speelt binnenkort
een belangrijke rol, zelfs als het katholiek ministerie
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valt . Hij zal geen Hamlet zijn misschien. Misschien wordt
hij eerder een Polonius. Maar gij weet hoe moeilijk de
rol van Polonius is !....
Michel Levie komt aan de Finantie. Ik weet niets van
finantie af , met opzet. Daarom wil ik eveneens, met opzet,
van Levie niets weten; - al hoop ik rechtzinnig, ten bate
van den lande , dat hij er Al iets van kent . Het heet
dat onze finantie verkeert in een toestand van ontbinding.
Ik hoop dan maar dat de heer Levie ze er uit redt , en
goed maakt, wat de heer Liebaert slecht liet... Apropos
van den heer Liebaert : deze heeft zich ook een grijs
hoedje aangeschaft . Ik heb het vanmorgen vastgesteld
op den "Boulevard du Regent . " Grijs vilt wordt dus definitief het kenteeken van Belgisch minister-ontslag. Ik doe
een knoop in mijn pol it ieken neusdoek...
En... zoo heb ik u nu iedereen voorgesteld. Wij kunnen - nieuwe ministers, geachte lezers, en ikzelf, - weer
gezellig met mekaar omgaan. Dat wij het met mekaar best
vinden lijdt geen twijfel. Mijne lezers, omdat zij mij
de eer aandoen, mij te lezen; de ministers, omdat ik hun
de eer aandoe, over ze te schrijven; ik-zelf, omdat ik

zoo graag met iedereen goed sta. En dan : omdat de drie
partijen nog jong zijn. Mijne lezers zijn het, vermits
zij mij lezen; ik ben het, vermits ik niet anders wil;
de ministers zijn het , omdat ze... het zijn. De oudste
is misschien hoogstens vijf-en-vijftig jaar. In 't vorige
ministerie was de jongste niet jonger. Misschien moet
ik in beide ministeries Davignon en Hellebaut uitsluiten.
Maar de eerste staat feitelijk buiten Belgische aangelegenheden; terwijl de tweede een soldaat is : is Mars ooit
oud geweest ? ... .
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Ben jong ministerie dus; én een jong-katholiek ministerie. Weer laat ik er Davignon en Hellebaut buiten (zouden
ze dan tdch een beetje versleten zijn ?) . En Van de Vy vere is te nieuw in de Kamer, om reeds... jong te zijn.
Berryer ,, hij , is minder een strijder; Poul l et ook . Maar
Renkin en Carton, Levie en zelfs de Broqueville zijn dikwijls haantjes-vooruit, en vroeger zelfs brekebeenen geweest . En al les laat voorzien dat zij het blijven.
Zij zullen er trouwens alle profijt bij hebben. Het
zal immers tot in Mei a. s. hoofdzakelijk gaan over bespreken en stemmen der, inderdaad zeer verwaarloosde, begroot ingen . De schoolwet ligt natuurlijk in den hoek. Dan
blijft er hoofdzakelijk niets over, dan de loopende zaken
in der minne af te handelen, en het nieuw katholiek ministerie is zeker in staat , daarover met de oppositie goed
overeen te kamen. Het zou zelfs geneigd zijn, het nieuw
katholiek ministerie, tot gelijkmaking der kiesrechten
over te gaan...
Maar dit zullen we eerst uit het ministerieel programma kunnen opmaken. Daar beslissen voor het oogenblik
de ministers over. Zij zelf weten het dus nog niet.
En.... "n' ant icipons pas" zei Gambetta, naar ik meen...
Morgen, of vanavond nog, kan ik u daar meer over vertellen. Houd het me tot dan te goed.

*

Laatste nieuws : Baron de Broqueville zou dan toch
de IJzeren Wegen behouden, Cartonde W tart zou de Just i -
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cie op zich nemen, en Berryer zou de Binnenlandsche Zaken blijven besturen. En dat zou de allermooiste metamorphose wezen. Maar weet men ooit ?.... Ik ben gaan
informeeren naar het ministerieel programma. Ik heb helaas niet meer kunnen vernemen dan 't hier medegedeelde....
N.R.C., 15 Juni 1911.
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NAAR WATERLOO
Brussel, 19 Juni.
Ben broeierig coupé vol menschen en schoonmoeders. Ik
maak het onderscheid omdat de menschen jonggehuwden
en een paar verwende kinderen - met blijkbaar misprijzen
neerzien op de twee schoonmoeders die, zoetjes in hun
hoekje, "Le Journal" lezen, en schuchterig nu en dan naar
hunne Zondaagsch-opgedirkte kinderen en kindskinderen
gluren. De menschen en de schoonmoeders gaan naar buiten;
ik naar Waterloo. Nieuw onderscheid : naar buiten gaan
beteekent zorgeloos uit te gaan rusten; naar Waterloo
gaan beteekent een vaderlandschen plicht te gaan kwijten;
want wij schrijven 18 Juni , verjaardag van "le changement
de front de l'univers".
Dit belet me niet de warmte te gevoelen. Niettegenstaande mijn medelijdenden eerbied voor de schoonmoeders,
en zonder het welgevallen in te winnen van de menschen,
open ik het raampje. De geur der vl ieren slaat me tegen
van op de hooge taluden waar tusschenin wij rijden, en
waar vol belofte bloeien de kromme bramen, en rankend
rijst de winde aan els- en berkgestruik. Laat het talud
ineens de vlakte open, dan wisselt de geur der vlier met

dien van 't getaste hooi, dat nijvere boeren keeren, vanwege den regen van gisteren, en opdat het droge.
Wij rijden langs de golving der dallen en lage heuvelen. Daar is Linkebeek en, in de diepte, de roode speeldoos waar Herman Teirlinck in woont. Mocht ik hier maar
afstappen, aan mijn vaderlandschen pl icht verzaken onder
een koel glas Geuzenlambiek ! Maar neen : afstappen doe
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ik niet ; anders kom ik te laat , als Grouchy in 1815....
Sint- Genes ius-Rhoode . Hier krijgt het Brabantsch landschap zijn echt karakter van malsche macht. Vlaanderen
is pittig, spiritueel, in zijn vlakke oneindigheid reeds
afwisselend. Dit hier is het land der bewogen rust, het
land van het golvend koren zooals Prosper van Langendonck
het bezong, en er zijn geweldige ziel voor dwong tot zelfde rustige bewogenheid. Het is het land der schoone koebeesten, der enorme hengsten. Het is het land der voldane
en steeds rijzende driften, zooals de heuvelen er rijzen
en weer dalend zijn....
De trein stopt . De menschen en de schoonmoeders tredenuit . Enfin seul . - Ik maak er gebruik van om te memoreeren waarom ik nu eigenlijk kam. En ik som op : wij
zijn heden 18 Juni, dag van den slag van Waterloo; van
morgen vroeg al zijn Duit sche , Engelsche en Fransche vaderlanders aangekomen om den dag te gedenken; vanmiddag
vergadert het "comité belge de Waterloo", dat over vier
j aar, in 1915, een eeuw na Napoleon' s val, op dit eigen
slagveld betuigen wil, dat de aera des vredes is ingetreden; dat de overheersching in West-Europa der Lat i jnsche
rassen, door Napoleon gedroomd, voor altijd heeft plaats
gemaakt voor internationale verstandhouding en gelijkheid
der volkeren voor het recht; dat geen schoonere betuigenis daarvan kan worden gegeven dan door in ééne hulde
verslagenen als overwinnaars te vereenigen, en die hulde
te bestendigen in een monument. En voor die vergadering
van het comité ben ik eigenlijk overgekomen.
Braine-l'Alleud. Nu stap ik ook uit . Een lange tocht
scheidt me van het "Hôtel du Musée",

"le

seul véritable

musée de 1815" zooals het heet, al zijn er hier dertig
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anderen . Ik kruip dan maar in een omnibus op hooge wielen,
die er ook Engelschen met stinkende pijpen heenbrengt..
En over de hobbeligheid der keien rij den we maar, het
dichte , drukke dorp door , met de naakte , hoekige leel i j khe ld der steenbakkerijen. Het dorp even uit, ontrolt zich
laag het land onder een hemel waar onweer dreigt . De inktwolken aan de hooge lucht als Napoleontische cohorten.
De hotels worden meer en meer talrijk : wij naderen. Den
hoek om der straat rijst plots voor ons de vierkante aarden pyramide met den zoet-pompeuzen leeuw bovenop. Menschen klauteren, druk als mieren, den steilen heuvelkant
op en af. En dat gedenkt eetren zou belachelijk zijn van
leel i j kheid, wist men niet dat deze aarde gedrenkt werd
met het bloed van duizenden helden. Kort na den slag heeft
men de bovenste laag van den grond , waar gest reden was
geworden voor een laatste ideaal en voor eene eeuwige
bevrijding, weggenomen en op deze plaats samenget ast .
Dit werd "la butte de Waterloo." En dat men er nadien
zoo' n leelijken leeuw bovenop heeft geplaatst, is werkelijk
niet mijne schuld....
Wij zijn aangekomen. Eerst een herbergzaal doorworstelen, vol etende Enge l s chen . Hoe is het mogelijk dat , na
bijna honderd jaar, er nog weinig-bemiddelde Engelschen
zijn - en die zijn hier meerderheid : men ziet het aan
hunne werkmanshanden, - die lunchen met een broodje met
ham , maar er geld voor over hebben om uit hun vaderland
naar Wat erloo te komen reizen .....
Maar : "nicht raisonnieren", zooals de arme Rodenbach
=

zei op zijn sterfbed. En liever ook maar gaan lunchen,
met die heeren van het comité.
Presentaties : Majoor Doorman uit Den Haag, er voor
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uit Holland overgekomen ; luitenant-generaal baron de
Heusch, president, een der eerste strategisten van België;
Emile-Antoine Coulon, algemeen secretaris, een fijn teekenaar en een gevoelig dichter, ontwerper van de plechtigheden, die over vier j aar plaats moeten hebben, en die
een echt-Corsikaanschen kop heeft , wat hem tot zijn ontwerp leiden moest; dokter Daman, die de Fransche deel-

nemers vertegenwoordigen moet; de Engelsche kolonels Dury,
Elton, Prower, Hughes Hallet, MacDonald; baron de Vrière,
Engeisch vertegenwoordiger; de schilder Vauthier, die
"le Souvenir Frangais" represent eert ; de historicus Aerts,
die een definitief boek over Waterloo schreef; allerlei
officiers, waaronder het artilleristen-uniform uitschittert van kapitein Paul André, onze gekende romanschrijver; en last not least : Henry Fleischmann,onze confrère van "Le Journal".
Wij eten. En daarna vergaderen wij. En baron de Heusch
verklaart onmiddellijk : "De herdenking van Waterloo wordt
geene glorificatie van den oorlog; nog minder die van
eene of andere macht. Dat men Waterloo gedenken zal , in
1915, staat vast. België zal dan de deelnemende volkeren

te gast hebben; het betaamt dus dat wij het initiatief
nemen. Wat wij in Waterloo zien : niet anders dan het
hoogste bewustzijn van den nationalen zin en de uiting
van den krachtigsten militairen moed. En wij , Belgen,
wij danken er het begin aan van onze definitieve onafhankelijkheid.".... Ben definitief programma voor 1915 is

er natuurlijk nog niet. Van nu af aan is men zeker, dat
tegen dien tijd twee panorama's van het slagveld klaar
zullen zijn, - hetgeen echter met de officiaele plechtigheid niets heeft te maken. Ben particulier stelt ook een
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perceel grand ter beschikking om er een gedenkteeken op
te richten aan Victor Hugo, die h ier , juist vijftig jaar
geleden, een paar maand verbleef met het oog op het beroemde hoofdstuk uit "Les Miserables", en er , naar ik
me en , zijn gedicht : ''Waterloo, Waterloo, Waterloo, marne
plaine" dichtte; een ontwerp, dat , naar werd voorgesteld,
kon uitgebreid worden tot de dichters van de andere naties, die Napoleon en meer bepaald Waterloo hebben bezongen, zooals Korner en Byron, en, voeg ik erbij, onze Vlaamsche Prudens van Duyse; -een ontwerp, dat echter eveneens
buiten de onrniddellijke bevoegdheid valt van het comtt.e ,
Dit laatste kan tot niet meer besluiten dan 1
tot de
uitbreiding zijner eerel.eden en leden en het inrichten
van subcornite's der pers en der financie; 2°. het oprichten van een ossuarium, gelijk t.e Sadowa, waar het gebeente
van overwinnaars en verwonnenen rusten zal : een gedenkteeken, bekroond met een groep die het Herdenken en de
Hoop zou voorstellen, en er aan herinneren moet dat men
hier niet "het gevecht van den Laurier en den Olijftak,
maar den Cypres der rouw" wil huldigen, zooals de heer
Coulon dichterlijk en symbolistisch zei; 3°. zou een bijzondere gedenksteen worden opgericht aan de HollandschBelgische regiment en , die hier samen vochten voor hunne
onafhankelijkheid. Dit is het eenige, wat met zekerheid
kon worden aangekondigd. Wat er van komt, en wat er nog
bij komt : dat leeren onsde vier jaren die ons van den
0

•

gedenkdag scheiden.
En dan was de zitting afgeloopen, en wij deden de vrome
pelgrirnagie van het geheele slagveld, langs de onderscheiden monumenten waarin de volkeren den moed hunner landgenooten huldlgden, Eindelijk kwarnen wij toe aan het "monu-

441

ment des Français", in 1904 door o.m. Paul Déroulède en
de Fransche "Sabret ache" ingehuldigd. Hier nemen bij beurte het woord : generaal baron de Heusch, die prachtig
aan den slag herinnert ; de heer Coulon, alleen om de genomen besluiten mede te deelen; de heer Vauthier, die de
medewerking van "Le Souvenir Français" bracht; onze confrère Fleischmann eindel i j k, die sprak namens "la France
révolut ionnaire et j acob ine" . Maagdekens in het wit
(' s morgens was het ommegang geweest , en de versch-gewasschen jurkjes mochten dienen voor' de godsdienstige als
voor de militaire plechtigheid), legden bloemen neer aan
de voeten van den Adelaar met gefnuikte wieken, die het
Fransche gedenkteeken uitmaakt . En toen mochten wij naar
huis keeren.
Het was lengerhand een zoete avond geworden. De onweerswolken, afgedreven, hadden plaats gemaakt voor een rijke
lucht van groen en paars. De vlieren roken geweldig. De
rust ig-bewogen aarde walmde een roz igen adem uit , die
over de velden ging slieren. En plots verscheen in den
hemel een groote vogel, die sierlijke bochten beschreef.
Het was de eerste aeroplaan, die "le grand circuit d'
Europe" voorafvloog, en aldus van de nieuwe tijden betuigde, en van vredigen strijd onder de natiën.
N. R.C. , 20 Juni 1911.
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EEN ANDER WATERLOO

Brussel, 20 Juni.
Ik vertelde u gisteren van een tochtje naar Waterloo.
Daareven heb ik een ander Waterloo bijgewoond, waar de
heer Woeste de Napoleon van was en gezel Vandervelde de
Wellington. Tot tweemaal toe leed Woeste er eene weinig
eerbare neerlaag, terwijl Vandervelde voor 't eerst in
de Kamer door liberalen den lof der socialistische partij
en van het algemeen kiesrecht bezingen liet... Maar laat
ik u met orde deze zitting beschrijven, waarop minister
de Broqueville de verklaring van het nieuwe Kabinet zou
voorlezen.
Over die verklaring zal men u al hebben geseind. Zij
is kleurloos, en belooft als wetgeving weinig nieuws.
De goede wil is blijkbaar groot , maar wordt niet op groote

dingen toegepast . Nuttige werken zullen worden uitgevoerd,
en ook werken die misschien wel minder nuttig zijn. In
zeer algemeene bewoordingen wordt over landbouw, over
zeevisscherij, over koloniaal wezen, over sociale wetgeving gewaagd. Nieuw mag het oprichten heet en van een off i c iee l e Kamer van Toezicht, die , evenals de Rekenkamer,
onder leiding der regeering en onder regeling der wet
zou st aan , en kontroolhouden zou over openbare werken
en diensten. - Het belangrijkste punt in de verklaring
gold natuurlijk de schoolwet, waar minister Schol laert
op gevallen is. Ziehier de eigen woorden van minister
de Broqueville : "Een wetsontwerp houdende leerplicht,
verbetering in den toestand van het onderwijzend personeel, verhooging van het opvoedkundig peil en de beroeps-
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opleiding in het lager onderwijs, en verzekering van onderwijs aan ieder onder waarborg van vrije keus der school,
werd neergelegd. Zijn denget i ke ontwenpen niet aan te
vutten in hunne hoofdpunten, toch bunnen en wij z igingen
wanden aan toegehnacht -in de wi, ze van toepaA4ing. De
,

negeening wen-scht dat het vnaaotuk neget! mcct-ig, halm en
goed-overwogen wonde onderzocht, zonder andere leidende
gedachte dan aan allen de onafhankelijkheid te waarborgen,
die thans alleen dezen bezitten welke door de fortuin
bevoordeeligd zijn." Wat in korte woorden wil zeggen :
de regeering heeft met die schoolwet geen haast , en ziet
gaarne elk aanneembaar amendement tegemoet ... Het kan
wel niet inschikkelijker. En het is duidelijk dat na die
woorden het ontwerp in de secties blijft rusten , waar
het ongetwijfeld, zooals de minister het wenscht, met
alle mogelijke regelmatigheid, kalmte en bedachtzaamheid,
in 't lange en in 't breede, besproken wordt, totdat de
parlementaire vacant ie eene welverdiende rust brengt.
Z6o kreeg de linkerzijde haar wil... Daarb i j , de regeering
wenscht v6or alle andere zaken ("toutes affaires cessant e s") de begroot ingen te onderzoeken, zooals ik u trouwens
heb voorspeld . En ik voorspelde u ook dat , zoodra de volks telling geëindigd zou zijn, de regeering, die zich plaatsen wil "op het terrein der rechtvaardigdheid en der rechtzinnigheid", de vermeerdering van het aantal Kamerzetels
zal voorstellen. Van gelijkmaking der kieswetten werd,
tegen veler verwachting in, niet gewaagd . Summa summarum:
eene zeer voorzichtige verklaring, die zich niet verbindt
dan waar ze met zekerheid spreken mag; de verklaring,
in éen woord, van een "ministère de l iquidat ion", zooals
men het links heeft genoemd...
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Trouwens de verklaring der ministers was in deze zitting slechts bijzaak. Al het belang ging naar de houding

van Woeste. Ben koele stilte viel in, zoodra hij, na de
ministerieele verklaring, rechtstond, en, zich-zelf beheerschend , met zijne gewone snijdende stem en zijn kort,
beslist gebaar, ontkende, den val van het ministerie bewerkt te hebben. "Dat ontslag", zegt hij , "was den koning
's Woensdagsochtend reeds aangeboden; ik heb eerst Woensdagnamiddag de gewraakte redevoering uitgesproken : gij
ziet dat ik in het ontslag niet tusschen ben gekomen."

En in zijne bewijsvoering maakt de oude heer zich een
oogenblik warm. Maar hij wordt gewaar dat niet de minste
aandacht geschonken wordt aan zijne mededeeling. De rechterzijde blijft onverschillig, ijskil. En als daarop de
heer Woeste, onder de ironie der linkerpartijen, zijne
medewerking aan de nieuwe regeering toezegt , gaat geen
enkel handgeklap, geen enkel goedkeurend woord op. Zijn
woorden, die trachten beslist te klinken, gaan lichtelijk
beven. Als de grijsaard weer gaat zitten, onder de algemeene achteloosheid, is hij doodsbleek : hij heeft gevoeld
dat hij niets meer is in deze Kamer... En intusschen loopt
zijn oude intieme vij and naar de plaats waar de oud-ministers zitten : de heer Beernaert gaat vernemen wat zij
willen doen , om den ouden leeuw geheel dood te krijgen.
Het blijft niet lang uit. Na een paar redevoeringen

der linkerzijde - ik kom er straks op terug - staat Schollaert recht. Met hautaine woorden, die geen tegenspraak
dulden, wijst hij Woeste terecht. lnteen, die Wöensdagochtend was het ont slag niet gegeven ! "J'en donne le démenti
le plus formel !" zegt de oud-minister die, onder levendige toejuichingen der geheele rechtsche Kamer, zijne
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verkleefdheid aan de nieuwe regeering betuigt , en z ich
daarna zeer waardig terugtrekt... De heer Woeste zit als
versteend. Van wit, is hij groen geworden. Hij laat een
paar sprekers aan het woord komen, vóor hij aan repliceeren denkt . Dan vraagt hij het woord, tot drie, viermaal
toe. De voorzitter schijnt het niet te zien. Eindelijk,
als de zitting op haar einde loopt , en voor bijna leege
banken, mag hij spreken. Met een trillende stem herhaalt
hij zijne aantijging : het ontslag was den Woensdagochtend
reeds aangeboden , dus... En de oude staatsman speelt thans
zijn laatsten troef uit : hij ontdekt den persoon des
konings. "De bron mijner inlichtingen kan niet worden

verdacht", zegt hij... Woedend springt daarop oud-minister
de Lant sheere recht , waaromheen Hel l eput t e , Liebaert en
Beernaert zich scharen . Met verontwaardiging wijst hij
Woeste op de ministers van het vroegere ministerie die

van het huidige Kabinet deel uitmaken, en dus hunne verantwoordelijkheid behielden : "Laat zij getuigen", aldus
de Lant sheere , door donderend applaus der rechterzijde
begroet , "wie hier waarheid spreekt : "wij of de heer
Woeste !"
Woeste stuikt op zijn bank in. En langzaam loopt de
Kamer leeg, zonder dat iemand de hand komt drukken van
den grijzen verwonnene . Het is ditmaal wel degelijk het
einde, de laatste neêrlaag waar men niet meer uit opstaat.
Het is Woeste' s Waterloo, - een Waterloo zonder waardig-

heid....
Laat ik thans komen tot het tweede belangrijke feit
dezer zitting : de officieele uitroeping, in volle Kamer,
van het kartel tusschen liberalen en socialisten, dat
blijft bestaan ook buiten den strijd tegen het schoolwet446

ontwerp, en o.m. berust op eenvoudig algemeen kiesrecht
zonder meervoudigheid en op 21-jarigen leeftijd. Na een
nogal bitsige kritiek der ministerieele verklaring door
den heer Hymans , waar baron de Broquevil le wel wat ontwijkend, maar gevat en geestig op antwoordt ; na eene welsprekende oorlogsverklaring van gezel Vandervelde, die
aantoont welk programmna - gij kent het - de twee fracties
der linkerzijdeverbindt , programma, dat uit moet loopen
op het algemeen kiesrecht zooals de socialisten het
eischen, is het de heer Franck, die, in eene redevoering
die niet tot zijne beste behoort, de bevoegdheid der socialistische partij als regeer ingspart i j volmondig en niet
zonder groot spraak verklaren komt, en zegt , dat ook zijne
partij in zake kiesrecht met de arbeiderspartij meêgaat .
De heeren Vandervelde en Franck worden, onder het hoongelach van rechts, op de 1 inkerbanken zeer toegejuicht.
Het wordt echter opgemerkt , dat een gedeelte der 1 iberalen
- Neu j ean , Huysmans , en ook Hymans , al noemde hem Vandervelde "mon am i" , tot tweemaal toe , - niet in de handen
klappen, als het algemeen kiesrecht wordt voorgesteld
als gezamenlijk platform van het kartel . De gematigde
liberalen - bij uitzondering echter der Gentenaars - gaan
hier blijkbaar niet op in . Zij meenen , dat een 1 inkerprogramma door de twee partijen kan worden samengesteld,
zonder dat het kiesrecht volgens socialistisch stelsel
er noodzakelijk het einddoel van zijn zou. De socialisten
echter, men weet het, stellen deze vraag voorop en aanvaarden de samenwerking alleen op deze voorwaarde. Zoodat
bij eventueel samenregeeren zeker eerst en vooral hieromtrent een modus vivendi diende gevonden.... Intusschen
schijnen de meer-gematigde liberalen zich neut raal te
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willen houden, en mag de redevoering van den heer Franck,
en zijne adhaesie aan het algemeen kiesrecht der socialisten, niet gelden dan als eene persoonlijke uitspraak
of althans als de uitspraak der radikaal-getinte liberalen.
Ziedaar de balans dezer belangrijke zitting. Ik zal
niet zeggen , dat deze al de waardigheid, al de principesonafhankelijkheid heeft getoond, die men ervan verwachtte.
Veel heeft ze echter duidelijk gemaakt en in 't volle
licht gebracht , wat tot op heden slechts lat ent en dubbelzinnig was. En dat is veel.
N.R.C., 22 Juni 1911.
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DE TOESTAND
Brussel, 24 Juni.
Ik beschreef u de zitting, waarop minister de Broqueville
het programma van het nieuwe ministerie voorlas. De daaropvolgende zitting der Kamer - de stormzitting - woonde
ik niet bij : de ministerieele verklaring werd terzelfder
tijd in den Senaat voorgelezen, en de hoop op nieuwe gezichtspunten, hoop die verijdeld werd, hetgeen mij tevens
belette de ballistische talenten van den heer Augusteyns
te waardeeren, had mij naar het lokaal onzer Patres Conscripti gevoerd. En op de twee volgende zittingen, die
van Donderdag en die van gisteren, werd niets dan de begrooting van binnenlandsche zaken besproken, en dit dan
nog op vrij bezadigden toon. En een verslag hierover kan
ik u gerust sparen.
Nochtans wensch ik hier in 't kort op die vier namiddagen terug te keeren. Eerst om eenige bijzondere punten
aan te stippen. Daarna om er de zedeles uit te trekken,
en na te gaan wat er voor de toekomst uit geleerd kan
worden.
Eerst dan maar over de zitting van de ministerieele
boodschap , Wöeste's val , en de onthouding der gematigde
liberalen bij 't aanvaarden van algemeen kiesrecht, als
platform van het kartel der linkerzijde. Over de verklaring der
der ministers valt er verder weinig nog te zeggen :
het programma is vooral praktisch; het is geen beginselprogramma, geen programma dat nieuwe of eigen gedachten
verdedigt of wil verwezenlijken. Er is niets veranderd
feitelijk; de heer Schollaert is afgetreden, en het heeft
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toegelaten in zake schoolwet eene gedeeltelijke voldoening
te geven aan de partijen van links, zonder er te veel
waardigheid bij in te schieten; voor 't overige is niets
gewijzigd : wat op de agenda stond der onderscheiden ministeries, Schollaert regnante, zal men afhandelen of
uitvoeren; dat is bijna alles. In afwachting van verdere
gebeurtenissen, die de katholieken al dan niet aan het
beheer zullen behouden, zal het huidig ministerie - het
kon trouwens niet anders - een liquidatie-ministerie zijn.
Wat het geval-Woeste aangaat : nog maakt men zich in
de bladen warm over het feit, of het ministerie werkelijk
zijn ontslag had gegeven vóór Woeste het, in eene voortaan
historische redevoering, veroordeeld had, - zooals Woeste
zelf beweert, - dan of het Woeste's redevoering is, die
tot het ontslag aanleiding heeft gegeven, - zooals de
ministers blijven volhouden. De vraag heeft wel heel veel
belang : het gezag van den heer Woeste hangt er van af,
en ook wel dat van Schollaert en de Lantsheere, die hem
tegenspraken. Wie dan heeft gejokt ? De bladen, die door
de ministers worden ondersteund of ingelicht - "Le Soir"
en "Le XXe Siècle" o.m. - leggen natuurlijk alles Woeste
ten laste. Sommige liberale bladen - en o.a. "L'Etoile
Belge" - nemen tegen de oud-ministers partij. Ik voor
mij geloof, dat hier eenvoudig met het woord "ontslag"
wordt gespeeld. Zooals ik u van den aanvang af meldde,
was van den Dinsdagavond af besloten tot de ontbinding
der Kamer, die het ontslag tot natuurlijk gevolg moest
hebben. Het is echter slechts den Woensdagavond, toen
Woeste gesproken had en het ministerie niet langer aan
kon b l i j ven , dat van ontbinding werd afgezien en eenvoudig
ontslag werd genomen. Virtueel was er dus ontslag v6or,
450

in feite echter eerst ná de gewraakte rede. Dit is, geloof
ik te mogen zeggen, de waarheid... die iedereen tevreden
kan stellen.
Wat iedereen niet tevreden stelt, wat de meesten zelfs
ontstemt, is : de houding van sommige katholieke blaadjes
uit de provincie, die eenvoudig

op

den koning schelden,

omdat hij de crisis heeft uitgelokt inplaats van liever...
op de tegenstrevers der schoolwet te laten schieten. Men
moet de krijgszucht dier heeren erkennen; hun politiek
doorzicht roemen valt al veel moeilijker, ' en van katholieke naastenliefde kan hier geen spraak meer zijn...

om

op de vraag van het algemeen stemrecht te komen :

ik zei u dat de meeste gematigde liberalen zich van toejuichingen hadden onthouden, behalve die uit Gent , die,
na eenige aarzeling, mee in de handen hadden, geklapt.
Thans hebben wij eene verklaring van de wijze van handelen
der heeren Braun en Mechelynck, die hier werden bedoeld.
Feitelijk berust alles op plaatselijke politiek. Gij herinnert u misschien, dat v6or een jaar of vier een hevige
storm losbrak in den Gentschen gemeenteraad naar aanleiding der schoolkant iepen . De liberalen, die met een homogeen college van burgemeester en wethouders de stad bestuurden, hadden geweigerd deze kantienen voor andere
kinderen dan die der stadsscholen open te zetten. Daartegen verzetten zich krachtdadig socialisten, radikalen
en katholieken, met het gevolg dat het college, burgemeester Braun aan het hoofd, aftrad, socialisten en katholieken een kartel vormden, en een gemengd college gekozen
werd, waarbij de evenredige vertegenwoordiging werd toegepast : twee katholieke wethouders, - Siffer, die waarnemend burgemeester werd, en Van de Vyvere, - een socia451

list, - Anseele, - een radikaal, - Cambier, - en een liberaal, - De Bruyne. -- Deze laatste echter weigerde te zetelen, zoodat zijn ambt bij beurte en regelmatig door een
socialist en een katholiek werd waargenomen. De strijd
echter tegen de schoolwet had de liberalen en de socialisten van lieverlede weer tot elkander gebracht; en toen
Van de Vyvere een week geleden minister werd en dus een
plaats van wethouder open kwam, besloten de vroegere vijan-

delijke broeders de katholieken uit het beheer der stad
te verwijderen. Ben liberaal-socialistisch verbond werd
gesloten; na eenig tegenstribbelen, ook onder liberalen,
werd het burgemeesterschap den heer Braun weer opgedragen;

althans zou aldus aan den koning voorgesteld, die zeker
toe zou stemmen; alle veeten zouden vergeten warden; en
de gematigde liberalen zouden gereedelijk het socialis-

tisch stelsel van algemeen kiesrecht tot het hunne maken.
En daarom zagen wij Dinsdag Braun en Mechelynck en Buysse
toejuichen, terwijl Hymans, Huysmans en Neu j ean zich onthielden. Die onthouding zou trouwens niet principieel,
maar expectatief zijn. Ik zei het u in mijn vorigen brief:
tegen de verkiezingen van Mei moet hieromtrent een overeenkomst der linkerpartijen getroffen worden, en daar
de gematigde liberalen een geringe minderheid zijn, mag
men aannemen dat zij aan socialisten en radikalen zullen
toegeven, te meer daar de Gentsche fractie reeds toegegeven heeft.
Maar laat ik komen tot op den dag, dat Augusteyns Maenhaut bedonderde met een boek, met het gevolg dat boerke
van Brussel getroffen werd. Dat boek was... het reglement
van de Kamer. Nu rijst de vraag : is het onreglementair,
met een reglement te gooien ? Speelt de voorzitter er
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ni.et gestadig mee ? Wordt er de hulp niet gestadig van
ingeroepen ? Ge ziet dat Augusteyns weI wist wat htj deed,
toen hij zijn werptuig koos , en het recht op kwalijknemen van Maenhaut er veel minder op wordt... Wie echter
boos blijft : boerke van Brussel, de landbouw-afgevaardigde van Stekene. Irnmers : hij werd niet aileen getroffen,
maar de reusachtig-dikke gezel Terwagne , van Antwerpen,
dorst hem een "stonunen boer" te noernen. En rneneer Van
Brussel was zoo verbolgen, dat hij aan voorzitter Cooreman de toelating ging vragen, Terwagne "stonunen buffel"
te rnogen heeten. En het schijnt dat Cooreman aIle moeite
der wereld had, Van Brussel aan di t voornemen te doen
verzaken ••.
Van Donderdag af werd de Kamer veel, veel kalmer , Br
heerschte zelfs aan weerszijde eene inschikkelijkheid,
eene hoffelijkheid, waar we sedert lang niet meer aan
gewoon waren, Het began eerst onder katholieken : graaf
van Limburg-Stirum, die baron de Broqueville verzekerde
dat hij zich bij het schoolontwerp der vroegere regeering
neerlei en er zijn tegenontwerp - dat de redevoering van
Woeste had uitgelokt , - ondergeschikt aan maakte. Broqueville bedankt met hoofsche welsprekendheid, en belooft
voldoeningin de vaangekondtgde arnendementen. De beleefdheid isa~s~ek~lijk : zelfs Janson wordt er door aangetast , die onrechtstreeks begriJpen Laat , dat de I inkerzijde van hare obst ruct ie afziet, vennits hij zegt : ''Wij
wachten uwe amendementen af ,' WeI te verstaan hindert
die beleefdheid den befaamden gezel Hubin, die den koning
uitjouwde toen deze zijne troonrede hield, en onlangs
een col1ega in 't aangezicht spuwde : "eerst de discussie
hernemen , waar Woeste ze gelaten heef't ," zegt hij, "en
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daarna zullen wij zien".... Gentleman Vandervelde wil
den pijnlij ken : indruk, hierdoor gewekt, weer goedmaken.
Zeer vriendelijk sluit hij met de bevoegde ministers aangaande de begrootingen onderscheiden overeenkomsten die
het werk vergemakkelijken en inkorten zullen. De ministers

zijn daar blijkbaar mee ingenomen. En was niet een klein,
maar nogal bits geschil ontstaan tusschen den katholiek
Delporte en Woeste, dat alleen moest dienen om te bewijzen, dat Woeste wel degelijk geklopt is , gelijk men in
sommige landen aan de dooden een oorvijg geeft , om te bewijzen dat ze wel degelijk dood zijn, - dan zou de dag van
gisteren in zijn geheel, even "régence", even hartelijk
zijn geweest.
Hierbij kon ik besluiten, viel er niet nog aan te stippen dat geheel de Kamer geneigd schijnt, zich neer te
leggen bij een voorstel der regeering, dragende verdaging
der gemeenteverkiezingen van October tot dat men den uitslag der volksoptelling zal kennen. Die uitslag moet ook
het getal der gemeenteraadsleden vermeerderen. - Het voorstel van minister de Broqueville is weer een voldoening
gegeven aan de linkerzijde : of de katholieken veel goeds
van die verkiezingen te verwachten hebben,is immers hypothetisch. De tegemoetkoming aanvaarden de meeste liberalen
dan ook met graagte. Alleen vragen zij voorafgaande gelijkmaking der kieswetten. En de socialisten zouden deze,
inschikkeli jkheidshalve, bijtreden op den tegenwoordigen
grondslag, al staat hun natuurlijk alle meervoudigheid
tegen.
Ge ziet welke prachtig-eensgezinde Kamer we hebben
sedert twee dagen, - eene eensgezindheid die ons. tegen
10 Juli al vacantie belooft. Maar eene eensgezindheid
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die ook wijst op het onnatuurlijke, abnormale van den
toestand. Afwachten, afwachten, is het wachtwoord van
beide Kamerfracties. Slechts na Mei zullen we weten, waar
het met onze politiek heen wil. En zelfs als de linkerzijde dan aan het bewind komt, en het algemeen kiesrecht
ze bij iedere verkiezing komt versterken - wat links
de hoop is, maar wat de rechterzijde misschien wel tegenhouden kon door een eventueel ontwerp van wet hieromtrent
te behandelen zooals de oppositie gehandeld heeft met
de schoolwet, - zelfs dan zal de politieke horizont wel
gezuiverd zijn, maar zal regeeren voor heel een tijd nog
lang niet gemakkelijk blijken, zoolang de meerderheid
niet stevig is gevestigd. Blijven de katholieken aan het
bewind ,met hunne zwakke meerderheid, dan blijft het ook
de oude sleur, vermits de linkerzijde vast besloten is,
zich haar programma niet verder te laten ontfutselen.
En dit alles maakt de naaste toekomst niet veel duidelijker.
N. R.C. , 25 Juni 1 9 11.

455

DE OVEREENKOMST
Brussel, 27 Juni.
Verleden week schreef ik u, dat de volledige unie tusschen
liberalen en socialisten als een voldongen feit mocht
worden beschouwd, en dat alleen nog een modus vivendi
moest worden gevonden in zake kiesrecht , om als volkomen
te gelden en de noodige stevigheid te bieden, die van
de verbonden linkerpartijen éen regeer ingspart i j kon maken, welke met een voldoende programma, waarvan geen punt
aanleiding tot misverstand of betwisting zou geven, voor
het kiezerskorps op kon treden. Die modus vivendi mag thans
gevonden worden genoemd. De incidenten in den gemeenteraad
van Gent zijn er aanleiding toe geweest , en de toegeeflijkheid der liberalen,evenals de inschikkelijkheid der
socialisten, staan er borg voor, dat het verbond op een
vasten grond berust.
Bedoelde incidenten zijn gisteren afgeloopen. Toen
S if f er , de katholieke waarnemende burgemeester , gevraagd
had of iemand het woord wou nemen over het kiezen van
een nieuwen wethouder in de plaats van minister Van de
Vyvere , is Anseele opgestaan, en heeft een verklaring
der radico-socialisten afgelezen. Daaruit blijkt de overeenkomst met de liberalen op basis van algemeen kiesrecht
zonder meer, "buiten alle belast ingsschatt ing, bevoegdhe idsverkl aring , fortuinaangave of andere voorwaarde,
voor de gemeente , de provincie, en de wetgevende Kamers,
op vijf-en-twintigjarigen ouderdom, mits een jaar ver-

blijf." Verder berust het verbond op den strijd tegen
het klerikalisme, ook in den schoot van het college van
456

burgemeester en wethouders. Bij hun aftreden zullen de
twee katholieke wethouders vervangen worden door een liberaal en een socialist, zoodat het college zal bestaan
uit een liberalen burgemeester, twee liberale en twee
socialistische wethouders naast een radikalen. Eene toegeving der socialisten is, dat ze, in zake gemeentebestuur,
van de evenredige vertegenwoordiging afzien. Zij zien
echter in kiesrecht van hun ideaal - algemeen kiesrecht
op 21 j aar , na zes maand verblijf - niet af , en zullen
het voorstel der liberalen alleen als overgangsmiddel
steunen.

Braun deed, in naam der liberalen, eenzelfde verklaring, die zelfs weinig in de bewoordingen verschilt. Zonder te zeggen dat zijne partij aan zijn eigen inzichten
in zake kiesrecht vasthoudt of verraadt - kiesrecht op
25 j aar en twee stemmen aan elken huisvader - neemt hij
het verdrag aan, trekt zijn ontslag als burgemeester in,
en schetst als volgt een liberaal-socialistisch programma : gewetensvrijheid, leerplicht, gemeentelijke autonomie, lotsverbetering van gemeentelijke beambten en werklieden, uitbreiding der sociale werken te hunnen bate
en ten voordeele der kleine burgerij. Dit programma geldt
hoofdzakelijk voor het gemeentebestuur, voor staatsregeering zou het in zelfden zin worden uitgebreid.
Al geldt de getroffen overeenkomst alleen voor Gent,
men mag aannemen dat ze in het geheele land zal worden,
goedgekeurd en in haar voorbeeld, op dezelfde basis, zal
worden gevold. Reeds verklaarde Zondag te Luik de heer
Hymans , op een meeting, dat hij zich bij algemeen kiesrecht aansloot, en men mag het beschouwen dat hij sprak
in naam van heel zijne partij. Zoodat het ontslag van
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Schollaert als zuiverste gevolg de algeheele verzoening
van liberalen met socialisten op 't voornaamste punt dat
ze, met het oog op eventueel samen regeeren, scheidde,
hebben zou. Want eenmaal dat socialisten er in toestemmen, met "bourgeois" en "kapitalisten" minister te zijn
in eenzelfde kabinet, zien ze natuurlijk virtueel van
alle verwezenlijking hunner theorieën af, en kan er alleen
nog spraak zijn van samenwerking op een meer- of minderdemokrat isch terrein.

Voor de socialisten is de toegeving der liberalen zeker
eene schoone overwinning. Want misnoegdheid verwekt ongetwijfeld het toetreden der liberalen tot eenvoudig algemeen kiesrecht bij een belangrijke fractie der partij.
Zijn de intellectueelen sedert lang algemeen kiesrecht
toegedaan, dit is niet het geval in Vlaanderen althans,
b.v. met de groot -nijveraars die het niet aanvaarden dan
met de meervoudigheid. En de evolutie, die zeker duidelijk is, kan echter niet zoover zijn gevorderd, dat iedereen zich zonder meer bij de thans aangenomen beslissing
zou nêerleggen.
Een tweede reden der socialisten om victorie te kraaien
is , dat zij den strijd tegen het ontwerp van schoolwet
alleen onder de voorwaarde hebben aangebonden, dat in
elk geval het verwinnen van algemeen kiesrecht het hoofdpunt van het programma, het palladium in het gevecht zou
zijn. En dat de liberalen,wien het hoofdzakelijk om het
ontwerp - Schollaert te doen was , ze hierin hebben gevolgd,
en thans vast besloten zijn de groote betooging van 15
Augustus a.s. mede te maken, zonder het minste voorbehoud voor wat algemeen kiesrecht betreft, mag ongetwijfeld als een socialistische overwinning worden beschouwd,
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zonder daarom eene liberale abdicatie te mogen heet en .
Want het valt niet te betwijfelen : de principes blijven recht . Al blijft het voor ieder gevaarlijk, met
vuur te spelen. En al blijft het spreekwoord waar : "1'
appét it vient en mangeant ."
N. R.C. , 2 8 Juni 1911.
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TWEE FEITEN
Brussel, 30 Juni.
Zondag laatst sloot Wmans, leider der liberalen, zich

te Luik plechtig bij algemeen kiesrecht aan. Maandag deden
de liberalen van den Gentschen gemeenteraad hetzelfde
op een basis - 25 j aar oud en éen j aar verblijf - die
door de socialisten als overgangsmaatregel werd aangenomen.
Dinsdag meende ik u te mogen voorspellen dat de overeenkomst, tusschen socialisten en liberalen gesloten voor

de gemeente Gent, weldra voor het gansche land zou gelden.
Sedert gisteren reeds is dit een voldongen feit. In een
vergadering, door de liberale linkerzijden beleid, is
het Gent sche stelsel aangenomen : en het lijdt geen twijfel, of de socialisten treden het stelsel bij, met voorbehoud, wel te verstaan, dat hun ideaal blijft : kiesrecht

op 21 j aar en na slechts zes maanden verblijf.
In 1900 reeds hadden de vereenigde liberalen bevestigd,
dat afschaffing van het meervoudig stemrecht op alle graden van kiesrecht in alle kieswetten wenschelijk was tot
het bekomen van algemeene politieke gelijkheid, onder
voorbehoud nochtans van gewaarborgde vrijheid voor all é
liberalen die de meerderheid der partij niet wilden volgen.

In 1906 werd deze platonische wensch, die de deur openliet aan elke voorkeur, vervangen door een stipteren stelregel : volledige evenredigdevertegenwoordiging voor het
gansche land en voor de verkiezing der provinciale raadsleden, met kiesrecht op 25-jarigen leeftijd, na éen jaar
verblijf, en met dubbele stem aan elken huisvader van
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36 jaar oud.

Thans vervalt de meervoudigheid, en de liberalen verklaren eenparig : "toe te treden tot het zuiver algemeen
stemrecht, vereenigd met de volledigeevenredigdevertegenwoordiging, zonder voorwaarde van cijns of andere meervoudigheid, aan 25 j aar en éen j aar verblijf, voor de
gemeente, de provincie en de Kamer." Zooals ge ziet :
de Gentsche formule, in bijna dezelfde bewoordingen.
Eenheid in zienswijze mag dus van nu af aan worden
beschouwd als een voldongen feit tusschen liberalen en
socialisten, vermits alleen nog verschil van meening
aangaande de toepassing van algemeen kiesrecht belette,
een gezamenlijk regeeringsprogramma samen te stellen,
dat gemeenschappelijk optreden, zonder misverstand of
achterdocht bij de eene of de andere partij, mogelijk
maakte, en het behoud aan 's lands bewind verzekeren zou.
Is dus de eensgezindheid der linkerpartijen van nu
af aan verzekerd, en daardoor de definitieve ombuiteling
der katholieke regeering bij de verkiezing in Mei eene
mogelijkheid, die zelfs als eene waarschijnlijkheid kan
worden beschouwd, het tweede feit, dat ik u heden mede
wensch te deelen, komt de hoop op eene lange regeering
der tegenwoordige oppositie bij liberalen en socialisten
versterken.
Dat tweede feit is : het Staatsblad kondigt de volksoptelling van 1910 af. De cijfers ervan bevestigen de noodzakelijkheid het aantal zetels in de Kamer te vermeerderen. In plaats van 166, zouden wij voortaan 187 of 188
Kamerzetels hebben. Bn de oppositie meent, dat van die
21 of 22 nieuwe zetels een goed deel aan de linkerzijde
toe zal komen. Aangenomen zelfs dat de Mei-verkiezingen
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in de verhouding van links tot rechts slechts weinig verandering brengen zouden, in dezen zin dat de eventueele
linkermeerderheid over slechts enkele stemmen zou beschikken om haar wil aan de Kamer op te dringen , dan zouden
de volgende verkiezingen, op grond van algemeen kiesrecht,
de rechterzijde veel kunnen doen verliezen, daar het stel sel der meervoudigheid aan het Vlaamsche, katholieke platteland zeer ten bate kwam. Aldus zou de meerderheid links
steeds aangroeien en sterker worden, en het leven eener

linkerregeering voor geruimen tijd verzekerd zijn.
- Laat mij op die cijfers terugkeeren : zij hebben
belang op nog een ander gebied dan dat der kiespolitiek;
zij zijn voor de toekomst van het land en voor de verhouding van Vlaming tot Waal van het grootste gewicht.
Die cijfers leeren : op 31 December ji. telde België
eene bevolking van 7,516,750 inwoners, waarvan 3,737,511
mannen en 3,782,219 vrouwen.
Op die 7,516,750 Belgen, woonden 4,776,934 in de Vlaam-

sche, en 2,739,816 in de Waalsche provinciën.
Niet allen, die in Vlaanderen wonen, zijn Vlaming.
In de provincie Brabant is er zelfs een gedeelte, dat
volledig Waalsch is. Dat gedeelte draagt 178,532 inwoners.
Maar daarentegen bewonen 170,000 Vlamingen de Waalsche
provinciën Luik en Henegouwen. Als men nu weet dat het doordringen van Vlamingen in het Wal enl and steeds groot er
is,dan dat van Walen in Vlaanderen - iets wat voldoende

verklaard wordt door de tweetaligheid der Vlamingen tegenover de éent al ighe id der Walen, en door het feit dat vele
Vlamingen naar Wallonië gaan als landbouwer , terwijl de
Waal geheel door de Waalsche nijverheid wordt ingenomen, dan mag men gerust de inwoners van de Vlaamsche provin-
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c iën voor Vlamingen houden , en die der Waalsche voor Walen, die kleine schommeling, welke eerder het Vlaamsche
element bevoordeeligen zou, in acht genomen.
We staan dus voor 4,776,934 Vlamingen tegenover 2,739,816
Walen; een klein derde Vlamingen meer dus, of nader beschreven : 63.6 pct. Vlamingen tegen 36.4 pct. Walen.
Deze cijfers zouden niets anders dan de groote meerderheid der Vlamingen bewijzen. Zij houden echter veel meer
in ,want zij toonen aan dat de Vlaamsche provinciën in éen
jaar tijd 58,359 inwoners bijwonnen, terwijl dit cijfer
voor de Waal sche provinc iën 6696 is ; hetgeen voor Vlaanderen een aangroei van 1.24 pct. geeft, tegen 0.25 pct.
voor Wallonië : aangroei die dus ongeveer vijfmaal sterker
is in Vlaanderen dan in het Walenland.
Voeg daarbij dat Vlaanderen in steeds stijgende progressie,
Walenland in regressie is; dat de Waalsche bevolking, -die der landbouwstreken, als Haspengouw b.v. , uitgezonderd eenerzijds gewonnen voor een ongodsdienstig socialisme,
zich anderzijds aangetrokken voelt door allerlei godsdienster i j , waar spiritisme en theosophie geen geringe plaats in
hebben : een abnormale toestand, eene sociale nevrose,waar
de, misschien weinig ontwikkelde, maar niet te minder sterke en levenskrachtige geestelijke gezondheid en gerustheid
der Vlamingen weldadig afsteekt, hoe men nu ook denke over
den grond van dien geestelijke toestand. Vergelijk nu gene steriliteit bij deze vruchtbaarheid, zoo moreel als physisch,
en ge zult zien aan welke zijde de toekomst van België ligt.
Maar ik wilde alleen wijzen, voor heden, op feiten :
er een besluit uit trekken lag niet in mijne bedoeling.
Wat, bij zulke duidelijkheid, trouwens overbodig zijn zal.
N. R. C. , 1 J ai 1911.
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BEN GESPREK EN BENE OPMERKING
Brussel, 3 Juli.
Als gij, waarde lezer, u zelf de moeite wilt geven, en
mij de eer aandoen, u te herinneren wat ik u drie dagen
geleden schreef over de vermeerdering der Belgische bevolking en het gevolg daarvan op de Belgische politiek,

in dezen zin dat die vermeerdering aanleiding kon geven
tot de ombuiteling der regeerende partij en den triumph
der linkerzijde, triumph die kon bestendigd worden door
het algemeen kiesrecht , - als gij mijne argumenten in
uw herdenken op wilt roepen, dan vindt gij misschien,
dat volgend gesprek, hetgeen ik u mededeel, wel eenig
belang heeft , en roemt gij in petto mijn grooten zin der
onpartijdigheid.

Dit gesprek... Maar wás het wel een gesprek ? Moet
het - vermits ik er mijn mond weinig of niet bij opendeed, dan voor een zucht hier en een goedkeuring daar, moet het niet veel meer eene alleenspraak heeten, een

solo ? Ben solo dan van éen der eerste violen onder de
katholieken, van een strijder die heel goed op de hoogte
is van wat in de ministeries gebeurt en wordt verteld,

en naar wiens inlichtingen men gaarne luistert. Die solist
nu hield mij gisteren staande bij den bovensten knoop
van mijn schoonen Zondagschen jas, en sprak :
"Zeker, gij zijt klaarziende als de lynx en voorzichtig
als de slang. Uwe berekeningen zouden Hector Denis, groothertog aller statistieken, beschamen. Gij zoudt de waarschijnlijkheden door de overtuigingskracht uwer redeneering dwingen, onomstootbare wezenlijkheid te worden. Was
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het niet, echter, dat uw uitgangspunt zoo wisselvallig
is. Gij staaft uwe beweringen op eene dubbelzinnigheid.
Gij meent namelijk, dat de cijfers der jaarlijksche yolkstelling voor 1910 dezelfde moeten zijn als die der tienjaarlijksche volkstelling voor hetzelfde jaar. Theoretisch
zouden die cijfers natuurlijk moeten overeenstemmen. In
feite is dit echter niet zoo, omdat ieder der twee volkstel 1 ingen op eene verschil lende basis geschiedt. De jaarlijksche volkstelling wordt berekend op de registers van
den burgerlijken stand; de tienjaarlijksche berust op
rechtstreeksche, persoonlijke gegevens. Nu kan men heel
goed in eene stad opgeschreven zijn, en een gedeelte van
het jaar buiten die stad, en zelfs buiten het land verblijven. Zulke vlottende bevolking bedraagt in België ongeveer honderdduizend zielen. Zoodat de tienjaarlijksche
volkstelling meer dan waarschijnlijk honderdduizend Belgen
minder zal aanwijzen, dan de jaarlijksche volkstelling,
al geschiedde die volkstelling hetzelfde jaar.
"Waar uwe berekeningen gingen over de jaarlijksche yolkstelling, steldet ge vast dat zij eene vermeerdering van
21 nieuwe Kamerzetels meAbrachten. Volgens de tienjaarlijksche volkstelling zal echter de Kamer slechts 18 nieuwe leden tellen. Dit cijfer mag van nu af aan worden beschouwd als definitief. Dit brengt mee dat in sommige
steden het getal Kamerleden niet zal warden vermeerderd,
zooals de liberalen hoopten. Hunne macht zal er dus vermoedelijk niet bij stijgen. De achttien zetels zouden
immers gelijk verdeeld worden tusschen de katholieken
en de linkerpartijen : negen rechts en negen links. De
verhouding zou dus dezelfde blijven : geene verandering
in de Kamer der Volksvertegenwoordigers, versterking zelfs
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der katholieke macht in den Senaat , waar in elk geval,
zelfs als de linkerpartijen de meerderheid werden, de
katholieken de bovenhand zouden hebben, en aldus telkens
zouden vernietigen wat in de Tweede Kamer zou zijn teweeggebracht.
"Die macht van den katholieken Senaat zou niet het
eenige struikelblok zijn op de baan van eene l inkerregeering, indien deze, tegen onze berekeningen in, dan
toch tot stand komt . Zulke regee r ing immers zou zich in
gelijke omstandigheden bevinden als de tegenwoordige katholieke : hare zeer geringe meerderheid zou hare werkzaamheid en haar initiatief zeer beperken. Haar hoofddoel zou dan natuurlijk moeten zijn, die meerderheid te
versterken, nieuwe zetels aan de rechterzijde te ontnemen.

op welke wijze ?
"Wij zouden onmiddellijk het algemeen kiesrecht stem-

men, en dan zijn wij voor lang aan het bewind" , zeggen liberalen en socialisten. Zij vergeten dat zij wel
algemeen kiesrecht voor de gemeente en voor de provincie
kunnen invoeren, maar niet voor de wetgevende Kamers.
Daar zou herziening der grondwet voor noodig zijn, en
zulke herziening kan alleen geschieden als ze door tweederden der Kamer wordt geëischt. En over die tweederden
beschikt de linkerzijde niet, noch zal ze in langen tijd
beschikken. Zij zou dus de hulp van anderen der rechter-

zijde moeten inroepen. Nu zijn er wel jong- katholieken,
die voorstander van algemeen kiesrecht zijn. Gij kunt
echter wel denken, dat zij liever hunne beginselen hieromtrent op zak zullen steken, dan mede te helpen aan de
ombuit el ing, aan de vernietiging van hunne partij. Liberalen en socialisten zullen dan ook wel zoo onnoozel niet
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zijn, eenige hoop te koesteren langs dien kant. Zoodat
we er nog een hee l en tijd kunnen wachten vóor wij algemeen kiesrecht zullen zien beslissen over de samenstelling
der Kamers, zelfs als het voor gemeente en provincie in
voege zou zijn, wat zeer zeker gebeurt, nu wij het liberaal-socialistische kartel zien bestaan te Antwerpen en
te Gent , en als mogelijk moeten beschouwen . in de twee
andere groote steden : te Brussel en te Luik. Burgemeester
Max moet de idee zijn bijgetreden. En te Luik zal er zeker
nog minder tegenstand zijn dan te Brussel , al zijn de
persoonlijke veeten voor sommige liberalen en sommige
socialisten groot.
"Ik meen dus te mogen besluiten, dat de Mei-verkiezingen geen versterking brengen der liberale en socialistische macht. Gebeurt dit echter wel , dan zal hunne meerderhe id zeer gering zijn. En in geen geval zal er spraak
kunnen zijn, ze te bevestigen en te versterken door invoering van algemeen kiesrecht."
Aldus mijn zeer katholieke inl ichter . Ik heb zijne
redeneering met stenographische angstvalligheid weergegeven . Niet dat ik ze voor evangelie houd . Al leen om u,
na de liberale thesis te hebben medegedeeld, de katholieke
klok te laten hooren. Wie het bij het rechte eind had :
de Mei-verkiezingen zullen

het leeren .. .

Uitgangspunt van dezen brief was de volkstelling. Gij
hebt in uw Ochtendblad van Zondag naar het Belgisch Beknopt Verslag de bedenkingen medegedeeld, hieromtrent
door Frans van Cauwelaert in de Kamer geopperd. Met een
overvloed van gelijk heeft hij overtuigend bewezen, dat
de formule : "Welke taal gebruikt gij het meest ?", geenszins de verhouding van Walen tot Vlamingen aan kon geven.
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Ik zelf - gij herinnert het u misschien - heb er hier
voor enkele maanden herhaald de absurditeit van aangetoond. Mijne argumenten nogmaals herhalen en bij die van
den heer Van Cauwelaert voegen, gaat dus niet aan en ware
overbodig. Ik kan echter den volksvertegenwoordiger voor
Antwerpen niet volgen, als hij voorstelt , de aangehaalde
formule naar Zwitsersch en Duitsch voorbeeld te vervangen
door : "Welke is uwe moedertaal ?"
Die formule kan uitmuntend zijn in landen waar nationaal bewustzijn en nationale fierheid heerschen. In een
land echter, waar de Vlaamsche Beweging weliswaar met
reuzenstappen vooruitgaat, maar waar de onverschilligen
nog al te talrijk zijn, en de vijanden van eigen stam
en eigen taal nog al te weelderig tieren, - in een land
als België, in eene streek als Vlaanderen zou zij geen
volledig-betrouwenswaardige uitslagen opleveren. Bij velen
zou zij kwaden wil verwekken. Enkelen, die te goeder trouw
zijn, zou zij zeker in twijfel laten. Immers, kan men
zeggen dat het Vlaamsche Nederlandsch de moedertaal is
van den Vlaming, die nooit een woord Vlaamsch heeft gesproken, geheel in het Fransch is opgevoed, in zijne omgeving nooit iets anders dan Fransch heeft gehoord En
dit is geen uitzonderingsgeval, helaas. Het getal Vlamingen, uit Vlaamsche ouders geboren, en die niets dan
Fransch kennen , is te groot , dan dat men het over het
hoofd zou zien. En aan die Vlamingen vragen : "Welke is
uwe moedertaal ?" is ze in verzoeking brengen, te antwoorden : "Het Fransch". Zoodat men den gewenschten uitslag
geenszins zou hebben bekomen.
Want waar komt het op aan ? Het aantal Vlamingen en
het aantal Walen, buiten de wisselvalligheid der gesproken
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talen om, met stiptheid te bepalen. Ware het dan niet
veel eenvoudiger, volgenden stelregel aan te nemen : is
Vlaming (of Waal) al wie uit Vlaamsche (of Waalsche)
ouders is geboren. Is de vader een Waal en de moeder eene
Vlaamsche (of omgekeerd) , dan wordt het kind als Vlaming
beschouwd, wanneer het in Vlaanderen geboren en opgekweekt
wordt , en als Waal wanneer dit in Walloni6 gebeurt. De
vraag, aldus gesteld, komt met de werkelijkheid overeen.
En zij zou een stipt en betrouwbaar antwoord uitlokken.
Ik weet dat de kwestie der gesproken taal erbij uitgesloten wordt. Zoo heel groot euvel vind ik dit niet. Men
mag tamers aannemen dat de tweetaligheid zelfs in het
Walenland steeds toeneemt, zoodat tegenwoordige cijfers
op praktisch gebied slechts een zeer overgankelijk karakter hebben. En op een meer-ideaal gebied behooren wij
eveneens tot eene overgangsperiode. Het Viaamsch wint
meer en meer veld in de Vlaamsche gewesten. Het volksbewustzijn is ontwaakt. En laat de Vlaamsche Hoogeschool
er komen : tien j aar nadien zal men mogen zeggen , dat
geen enkele Vlaming nog Vlaamsch-onkundig is of eene vreemde taal als moedertaal zal huldigen. En eene volksoptelling, naar het vaste systeem opgebouwd, dat ik verdedig,
en dat geen plaats laat voor persoonlijke en kwaadwil 1 ige
interpretatie, gelijk dat van minister Berryer en dat
van den heer Van Cauwelaert, - zulke volksoptelling zou
dan tezelfder tijd op ethnische en linguistische stiptheid berusten, zelfs zonder dat de taalkwestie, die zoovelen ergert , worde aangeraakt.
N.R.C. , 5 Jai 1911.
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VLAAMSCH
Brussel, 11 Juli.
Verleden week werd het ontwerp van wet ter vervlaamsching
van de Gentsche Hoogeschool door de Kamer in aanmerking
genomen en naar de af dee l ingen gezonden. De strijd om
die vervlaamsching duurt door heel het land voort , en
Zondag laatst , bij het vieren der verjaring van de eerste
Vlaamsche daad van stambewustheid, den Slag der Gulden
Sporen, werd overal in Vlaanderen met geestdrift en plechtigheid herhaald, dat geen Vlaming rusten zal vóór de
Universiteit van Gent eene geheel Vlaamsche universiteit
weze . Zondag a.s., andererz i j ds , wordt in een groot sche
betooging Vlaanderen's Kunst gehuldigd, en zullen duizenden ter eere der Vlaamsche letterkundigen, schilders,
beeldhouwers en musici weer krachtdadig blijk geven van
de Vlaamsche ontwaking. En op 26 Juli eindelijk zal koningin Wilhelmina vast kunnen stellen welke schatten van
jonge geestdrift de Vlaamsche harten van Brussel bewoont;
want de Vlamingen, die in Haar de liefelijke en ene rg i sche , de schoone en wijze verpersoonlijking van het broedervolk uit het Noorden zien, zullen niet nalaten blijk
te geven van hun aldoor machtiger leven, gesteund als
ze zich dien dag zullen voelen door de nauwer toegehaalde
vriendschapsbanden die de beide Nederlanden, als het bezoek Harer Majesteit moet bet eekenen , aan elkander schakelen. Zij zal , koningin Wilhelmina, in de t aal harer
eigen onderdanen, in ons gemaanschappel i j k Nederlandsch,
de hulde in ontvangst hebben te nemen van het Vlaamsche
volk; eene spontane hulde die niet, als voor den Duit schen
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keizer, op ontzag zal berusten, of op de gemeenzame hartelijkheid die president Fall ières ten onzent begroette,
maar op een diepe genegenheid , op een grondige liefde,
op de hechte gehechtheid die sedert 81 jaar de oogen der
Vlamingen over de Noordergrenzen houdt gekeerd, verlangend
gekeerd naar het l and , waar hunne eigene taal wordt gebruikt tot ontwikkeling, tot beschaving van een volk,
dat door vele zijner voorouders, ons , Vlaanderen, behoort,
- Vlaanderen dat in zijn klaarste en schoonste geesten
naar Hol land uitweek, en thans alles ontbeert , waar het
in de 16 de eeuw Noord-Nederland meê verrijkte; - Vl aande ren dat niet anders vraagt, dan die ontwikkeling, die
beschaving terug te mogen winnen bij middel van de taal
waarin ze benoorden Moerdijk bloeien.
Ja, gelukkige omstandigheden brengen meê, dat deze
Julimaand zijn zal eene maand van Vl aams che blijheid,
krachtgevoel en machtbet oon . Wat tot natuurlijk gevolg
heeft, dat de Vl aamschhat ers al de oude verroeste wapens
uit den hoek halen; éen onder hen - liefst een man van
naam en gezag - gelast wordt ze te slijpen; en de vijandige pers op zich neemt , ze over het hoofd der menigt e
te zwaaien, met de geheime hoop dat ze den eene of andere
wel treffen en kwetsen zullen, en althans schrik op het
lijf zullen jagen van wie aldus de strijdbijlen en bardezanen in de lucht zien zwieren.
Ditmaal is het een achtenswaardig grijsaard, wien werd
verzocht , eenige scherpe argumenten te mikken naar het
hart van het Viaamsche volk. En die grijsaard - niemand
minder dan de zeventigjarige Camille Lemonnier, - die
in dit spel de gelegenheid ziet om zich weêr eens de illusie der strijdvaardige jeugd te geven, heeft met graagte
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het aanbod aanvaard, de pijlen gescherpt en gedoopt in
de onfeilbare giftsappen die onze broeders de Kongoleezen plegen te gebruiken op het pad des oorlogs, en ze
dan, van uit het schiethuisje van "L'Art Moderne", met
zwier en kracht gegooid naar het blanke doel.
Of hij nu mooi in de roos heeft getroffen ? Of zijne
spiesen zelfs maar in de schijf zijn terecht gekomen ?
Helaas, zwier en kracht volstaan niet, en zelfs niet de
scherpste blik, als de wapenen te licht 'en te broos zijn.
En dat is nu ongelukkig altijd het geval met die frankiljonsche wapenen. Te 1 icht , vallen ze voor ze doel raken; te broos, breken zij op de ijzeren schietplaat; en
geen enkele blijft zelfs maar haperen; de kloekste zelfs
schampen af; want - en die scherpschutters schijnen het
maar niet gewaar te willen worden - de schijf, ik herhaal
het, is van ijzer, een ijzer dat alleen geweldige moordtuigen zouden vermogen te doorboren. En zulke moordtuigen
zijn al te gevaarlijk voor wie ze hanteeren, dan dat ze
het beproeven zouden....
Het valt zelfs op , dat die wapenen zich vaak keeren
tegen den schutter die ze gebruikt. Emile Verhaeren heeft
het ondervonden, toen hij in het blad "Excelsior" wat
al te uitbundig Frankrijk's lof bezong, om de minderwaardigheid van het Nederlandsch te bewijzen (een argument,
tusschen haakjes, waarvan ge de grondelooze waarde beseft),
en zijn vriend Georges Rency, een Waal nogal, er hem in
"La Vie Intellectuelle" op wees, dat zijne overdrijvingen
bij alle verstandige menschen het tegendeel zouden bewerken van wat hij beoogde. Ik citeer

:

"Les pangallistes belges

(sont) presque aussi dangereux que nos pangermanistes...
Cette hyperbole est souvent déplaisante. Que nous devions
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beaucoup à la France, c'est évident; mais que nous lui
devions toute notre prospérité actuelle, c'est faux et ridicule. Et c'est faire le feu des flamingants que de s'agenouiller avec une telle exagération de reconnaissance
et de respect devant le fétiche frangais."
De les was hard, komende van een Waal tot een Vlaming.
Verhaeren is dan ook niet herbegonnen. Maar op den onversaagden Lemonnier he eft ze blijkbaar geen vat gehad. En
weêr, om de minderheid der Vlaamsche taal te bewijzen,
bezingt hij de glorie van het Fransch en van Frankrijk.
En zie : wij geven hem hierin volkomen gelijk. Frankrijk is een prachtig land, dat vaak tot voorbeeld van
Europa kon worden gesteld; en het Fransch is de plooibaarste, de meest-schakeerende, de fijnste taal der wereld.
Doet dit echter iets af van de kultureele, van de beschavingswaarde van ons Nederlandsch ? Luistert naar Lemonnier's argumenteering :
"Et on oppose (au français) quoi ? Une langue régionale
- le filet d'eau à côté du torrent, - une langue encore
vivante dans les familles, les petits négoces, les petites
cités , si douce et si tendre sur la bouche des femmes,
si expressivement rude chez le paysan et l'ouvrier, mais
la contemporaine des airs de carillon dans les beffrois

.

du XVe siècle, et qui s'en va de désuétude, au point qu'elle est morte totalement pour la grande vie des esprits
et que le vaste courant de l'idée moderne ne la raf ratchit plus."
Ziedaar Voor den heer Lemonnier is de taal, die in
Vlaanderen, in Nederland, in Noord-Frankrijk, in ZuidAfrika, in Hollandsch-Indië en tot in de Vereenigde Staten
van Amerika gesproken wordt door mil 1 ioenen en mil 1 ioenen,
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eene "langue reg lonal.e", taal, overigens "de petites
cites", 0, Amsterdanuners; "de petits negoces", 0, Rotterdanuners en Antwerpenaren; taal die sedert de 'XVe eeuw
opgehouden heeft zich te ontwikkelen, die wegsterft van
versletenheid, 0, Hollandsche en Vlaamsche dichters, die
ze deed bloeten als nooit voorheen; taal "morte totalernent
pour la grande vie des esprits", 0, Lorentz, en Van 't
Hoff, en Zeeman, en Van der Waals, die in die taal onderwezen hebt , 0 anne Nobelprijzen die geheel van "1' idee
rnoderne" zijn afgesloten ? ..•
Nietwaar, dat de voorstelling uitblinkt door hare waarheid, door den glans van hare onloochenbare werkelijkheid?
En dat wij niet anders kunnen doen, wij Vlarningen, wij Nederlanders, dan er ons beteuterd bij neer te leggen, en dat
wij groot ongelijk hebben vast te houden aan dien schamelen "filet d'eau", als wijdeelachtig kunnen zijn aan den
"torrent", die taal - Lernonnier dixit - "que Ia-bas , sur
Ie continent noir, balbutient nos humbles fr~res des tribus conquises" ? ••
Trouwens, heel het opstel van Lernonnier is in denzelfden toon, berust op voorstellingen die even lumineus en
Zoo verklaart hij dat
in Belgte het
even echt zijn.
Fransch is : "le coeur vivant de notre enseignement". En wij
die dachten, arme onnoozelaars die we zijn, dat in Vlaanderen het L.O. Nederlandsch, het M.D. gemengd van t aal ,
en het H.O. Fransch was; wij die, om der wille van logica en kul t uur , van rat io en van jus, meenden eenvonnigheid
der voertaal te moeten eischen !
Maar Lemonni.er weet het weI beter , evenals hij heel
goed weet dat de Fransche universiteiten "sont devenues,
pour Ie pays flamand, la substance et la moelle de notre cere-
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bralit gé érale ". In een pennetrek dus , de afschaffing der
Vlaamsche studentenbeweging, de liberale die door Vuylsteke werd gesticht, de katholieke die Rodenbach tot vader
had, - de Vlaamsche studentenbeweging die alleen is ontstaan uit de behoeften eener "cérébralité" die, niettegenstaande alle onderdrukking, Vlaamsch was gebleven; onverdringbaar Vlaamsch was , is en blijft.
En dan : het laatste argument , de laat ste werpspies,
de doodende spies, waar alle hoop op een Vlaamsche Hooge s choo l het maar bij laten moet . Luister maar :
"S' il y a une áme flamande en rapport avec le f leuve ,
la plaine, la mer, il n'y a pas de civilisation flamande
en rapport avec la culture générale."
Maar daar komt het juist op aan; wat wij juist wi l l en
is : de Vlaamsche beschaving op de hoogte te brengen van
de algemeene cultuur; wat wij willen : de Vlaming deelachtig te maken in de wereldbeschaving. En hoe zou dat anders
kunnen dan bij middel van de taal van den Vlaming, bij
middel van het Vlaamsche Nederlandsch ? Hoe, men erkent
een Vlaamsche ziel in verband met stroom en vlakte en

zee; men geeft toe dat die ziel eene eigen uiting heeft
in de Vlaamsche t aal ; maar men acht een vreemde taal noo-

dig, eene taal die we ons nooit volkomen assimileeren,
om tot eene zekere beschaving te komen die wél verband
zou houden met de algemeene cultuur ! Ik verklaar, zulke
redenee r ing niet heel goed te begrijpen. Sedert de levende
nationale talen het Latijn hebben vervangen als taal der
geleerdheid, is het algemeen aangenomen dat niemand beter

blijk geeft van kunde en kunst, van eigen wezen en eigen
beschaving, dan in de eigen moedertaal , natuurlijk middel

daartoe. Daaruit moet , meen ik , volgen , dat de Vlaming
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zijn hooger geestesleven logisch en het best in het
Vlaamsch zal uitdrukken. Dat hooger geestesleven bestaat
niet in Vlaanderen, zegt Lemonnier, en hij heeft gelijk.
Als hij echter meent dat het wel zou bestaan, als Vl aande ren volkomen verfranscht zou zijn, dan gaat hij tegen
alle moderne opvattingen in, dan loochent hij alle redelijke en historische wetten. Toen Vermeylen verklaarde :
"Om iets te zijn, moeten wij ons-zelf zijn; om Europeër
te worden, moeten wij eerst Vlaming zijn," dan deed hij
niets dan op Vlaanderen toe te passen, wat als algemeenen
regel , wat als onloochenbare waarheid geldt voor alle
volkeren. En men moet een Camille Lemonnier zijn, om het
tegendeel te beweren...
Of neen : men moet werkelijk niet weten van welk hout

pijlen te maken, om te verdedigen wat onverdedigbaar is...
Ik ben waarlijk al te lang stil blijven staan bij onderhavig artikel uit "L'Art Moderne". Maar ik heb u eens
voor altijd en voor goed, willen toonen welke argumenten
tegen de Vl aams che Hooge s choo l bestaan en gebruikt wor-

den. Leid zelf de gevolgen af, geachte lezer.

N.R. C., 1 2 J ai 1911.
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HET FORT VAN VLISSINGEN IN DE BELGISCHE
KAMER
Brussel, 11 Juli.
Dat is me nu eenmaal een verrassing geweest ! En zoo gevat, en zoo guitig, en zoo geestig !
Want , nietwaar , iedereen dacht de zaak allang begraven.
Franck, advokaat van het bedreigde Antwerpen, evenals
Sam Wiener, verdediger van de Belgische belangen in 't
algemeen, die zich hadden voorgesteld minister Davignon
eenige onaangename vragen te stellen aangaande Vlissingen's versterking, hadden sedert lang besloten, van hunne
interpellatie in Kamer en Senaat af te zien, als ze hadden
gezien welke wending de zaak o.m. in Frankrijk had genomen. Davignon kon dus op beide zijne ooren slapen, als
dit kunststukje hem mogelijk was. En wij, journalisten,
die nagenoeg wisten hoe het met dat fort te Vlissingen
in Nederland zelf stond, die dachten, dat het bezoek van
president Fallières aan koningin Wilhelmina de slechte
indruk van het ontijdig internationaal gekibbel over de
zaak had uitgewischt : wij waren niet weinig blij, het
dossier der zaak in een verloren hoek van ons geheugen
bij te mogen zetten, en al onze aandacht te kunnen vest igen op het heden en op de toekomst.
Maar gezel Wauters dacht er anders over ! Meende deze
sociaal-demokraat-internationalist werkelijk geroepen
te zijn, België's grondgebied tegen de invasie te moeten
verdedigen ? Of heeft hij alleen de saaie ochtendzittingen, waarop een dommelende Kamer vit op de artikelen der
begrooting, eenigen luister willen bijzetten, door zich
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te wagen op het terrein der groot-politiek en der principes.....
Hoe 't weze, het is gebeurd : gezel Wauters heeft gedaan, wat politici als Franck en Wiener hadden meenen
te moeten laten... En helaas, geachte lezer, ik ben er
niet bij geweest; het is geschied, lacy, in mijne afwezigheid; ik heb , o wee , gezel Wauters niet mogen hooren...
Want wie denkt er aan , van 's morgens tien tot 's avonds
zeven in een broeierige Kamer te gaan zitten, waar men
niets te hooren krijgt dan eene strenge ondervraging tot
generaal Hel lebaut , over de kwaliteit van het schoensmeer dat geleverd werd aan de eerste-klas-soldaten van
het veertiende linie-regiment, of eene fijne interpellatie
tot minister Poullet aangaande zekere ragebol , die in
een onderwijsgesticht van Zeveneecken verwaarloosde ondeugende spinnewebben te verwijderen ? Niet dat ik de
belangrijkheid voor 's lands heil van zulke inkwesten
loochen. Daar ze op te sommen echter al te veel plaats
en al te veel aandacht zou vergen in de krant en van mijn
lezers, verkies ik doorgaans, te gaan wandelen, in plaats
van te zitten t ransp ireeren in de perstribune, - hetgeen
ge me zeker niet kwalijk nemen zult, gij allen, die de
heerlijkheden van Brussel' s omst reken kent.
Van die omstandigheid nu, dat ik afwezig was, heeft
gezel Wauters, onder de bespreking der buitenlandsche
zaken , gebruik gemaakt , om eens in rake bewoordingen zijn
oordeel uit te brengen over de versterking van Vlissingen,
trouw bijgestaan door gezel Kamiel Huysmans, die met stouten deductiegeest onmiddellijk heeft aangetoond welke
overheerlijke rol België in eene naaste toekomst spelen
kan in de wereldpolitiek.
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Het moet een pathetisch oogenbl ik zijn geweest . Nauwelijks had de heer Raemdonck eene elegie gekweeld over
het treurig lot der Vlaamsche holleblokken die naar Holland uit willen wijken (sic) ; pas had de heer Verhaegen
lucht gegeven aan den toorn die hem bevangt, als hij denkt
dat de mosselvischers van het Belgische Bouchaute voortaan
niet meer zullen mogen lossen en laden in de Hollandsche
haven van Philippine (resic), toen gezel Wauters, die
het lijstje der "locutions étrangères" in zijn kleinen
"Larousse il lust ré" van buiten kent, in zichzelf het Vergil iaansche "Paulo Majora Canamus" herhaalde, en het opnam
voor het gevaar dat België 1 iep bij het nieuwe fort , dat
te Vlissingen het oude vervangen moet... de hemel weet
wanneer....
Terwijl ik deze woorden schrijf, geachte lezer, bekruipt me meer en meer de spijt, dat ik het aangenaam
orgaan van gezel Wauters binnen mijne hoororganen ontberen moest. Want het verslag dat de bladen mij brengen
toont aan dat de redeneering van gezel Wauters eene duizelingwekkende hoogte moet hebben bereikt . Minister Davignon
had goed beweren dat de inlichtingen, hem door zijn Hollandschen collega verstrekt, volkomen gerust stellend zijn;
dat het Belgische parlement zich trouwens niet in te laten
heeft met de verdediging der Nederlandsche kust; dat de
regeering geen den minsten t rek heeft , de verantwoordelijkheid van een debat over de zaak op zich te laden (en of
ze gelijk heeft , die regeering !) ; de heer Verhaegen,
éen der ijverigste en best-ingelichte leden der HollandschBelgische commissie, had mooi bijspringen, en verkl aren
dat het Nederlandsch verdedigingsontwerp in een zwaren
slaap ligt gedompeld, dat trouwens de handelsvrijheid
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op de Schelde door het verdrag van 1839 voldoende geregeld
is; dat de solidariteit tusschen België nooit zoo klaarblijkend is geweest als tegenwoordig : gezel Wauters ging

er maar op los, dreigde met den schim van het pangermanisme, verzekerde dat de Nederlandsche kustverdediging

een Duitsche arbeid is, en dat de verdragen dienen om
overtreden te worden. En met dat al dacht hij voldoende
bewezen, dat België onmeedoogend door Duit schland zou

worden ingepalmd, zoo de Hollanders dat Vl i s s inger -fort
gingen bouwen.
Gezel Huysmans zag in het geval de gelegenheid, am
lucht te geven aan een klein ontwerp dat hij had opgevat .
.

Al dat kustverded igen , al dat bewapenen, al die soldaten
kosten geld, veel te veel geld, vindt hij , en hij heeft
misschien wel gelijk. Of zijn ontwerpje daar echter verandering in brengen zal ? .... Huysmans zou willen, dat van
België het samenbrengen uit zou gaan van een nieuwe Haagsche conferentie, bijeengeroepen door de kleine staten,
die de groote staten aan zouden zetten, de bewapening
trapsgewijs te reduceeren. Als men daar nu bij denkt dat
België een onzijdig land is, en dat het op een vorige
conferentie weigerde verplichte arbitrage bij te treden,
dan ziet men in hoeverre dergelijke initiatief van Bel gië uit kan gaan... Maar gezel Huysmans , die koppig is,
hield aan zijn amendement vast , en....
En ziedaar hoe de bespreking over het Fort van Vlissingen in de Belgische Kamer is afgeloopen. Als er geen huivering van schrik door het Hollandsche lichaam is gegaan
bij zulke diepgaande behandeling der vraag, dan twijfel
ik voor eeuwig aan de Hollandsche gevoeligheid. En intusschen verheug ik mij , dat wij in gezel Wauters een rede480

naar bezitten met zulke bodemloos-diepe argumenteering
gewapend, en die op zulke schrandere wijze het oogenblik
wist te kiezen, dat koningin Wilhelmina naar België gaat
komen, om een vraag aan te raken , die wrevel kan wekken
en twist.
N. R. C. ,

13 Jai 1911.
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VLAANDEREN'S KUNSTDAG
I
Brussel, 17 Juli.
Op het groote Sint -Baaf sp l e in , te Gent , verheft zich te-

genover de steile torens en het glorieuze portaal der
hoofdkerk , het gemeentelijke Belfort. En in dat Belfort
hangt het gemeentelijk hart der stad ; in het geut i j z e ren
klokkenhuis , dat dreunt en siddert en jammert en juicht,
gemaakt als het is van gevoelig met aal , z ooal s geen stee nen campaniel dat doen kan, hangt Roeland, de aloude klokke Roe l and die op haar bronzen flanken meldt :
"als ik kleppe, is 't brand;
als ik luide , triumph in Vl aande renl and ! " .. .

Helaas, Roeland heeft gisteren zijn ijzeren huis en
zijn reuzentoren en 't hart van de Gentenaars en 't hart
van heel Vlaanderen niet doen dreunen. Men heeft hem het
stilzwijgen opgeleid; niet als toen een paus dees zelfde
stad met excommunie bedreigde en gebood dat alle klokken
zwijgen zouden - iets verschrikkelijks in dit land van
beiaarden, - maar eenvoudig omdat men den toren aan 't
verstellen is. En daarom moest Roeland zwijgen, op een
dag dat het werkelijk "t r iumph in Vl aandrenl and" was.
Wat een triumphdag was het , een dag zooals ik er weinig
mocht beleven, ik die nooit aarzel , als ik in mijn hart
den weerklank voel klepelen, van welke Vlaamsche feestklok ook. Wij zijn een land van feesten, het land van
optochten en land juweelen. Al wat ons besluipt aan onheil
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en overmeestert aan vreugde, wij morren of zingen het
uit op straat. Ik vergeet nooit de groote werkstakingen,
hier in dit zelfde Gent , waar de uitgehongerde "loonslaven" in langen stoet , onder dreigend en somber gezang,
of in doodsche stilte door de straten togen : een smartelijk vertoon, waardoor ze meer verkregen dan door beredeneerde eischen, want de werkgevers, die het straatleven
weten te keuren , erkenden eraan de diepte van den nood
en de billijkheid van 't gevraagde. Maar ik heb het ook
zijn vreugde uit zien jubelen, dat Gentsch volk; ik heb
het gezien in eerste-Mei-optochten; ik heb het vooral
gezien in Vlaamschgez inde betoogingen, grootsch van zelfbewuste macht, stralend van blijde wensch-vervulling,
onder wapperende vlaggen, bij schaterende muziek, door
straten en over pleinen, naar openlucht -meetings waar
de stem des redenaars donderde en zinderde na, met de

stemme van klokke Roeland.
Van zulke dagen, en al zweeg Roeland - die aldus het
woord geheel liet aan dezen die den volke het vreugdewoord
kwamen verkonden - van zulke dagen is die van gisteren
de schoonste geweest , en de meest -beteekenende . Vlaanderen
vierde zijn kunstenaars : schilders, dichters, musici,
beeldhouwers, bouwmeesters. En in zijn kunstenaars, bloem
van het volk, luisterrijken uitbloei van de innigste macht
van het volk, wilde het zien de mogelijkheid der eigen
beschaving, wilde het eischen wat ons die eigen beschaving
geven moet : de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool.
Ja, lezer, weer draai ik in denzelfden mallemolen :
weer gaat het over diezelfde Vlaamsche Hoogeschool. Maar
ditmaal spaar ik u niet, spaar ik u niet de minste bijzonderheid : het is , z iet ge, te schoon geweest . Al was het
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toch ook wel een drukke, een lastige dag.
Want het begon 's morgens heel vroeg al : aam negen
uur al hield de "Vereen i g ing van Vlaamsche Letterkundigen"
een algemeene vergadering, waar voor onze literatuur zeer
belangrijke punten behandeld werden. De bespreking deel
ik u hier niet meê : zij maakt geen deel uit van het feestprogramma.
Ik schrijf daar dan ook een afzonderlijk briefje over.
Laat ik alleen zeggen dat de vereeniging zich verheugt
in verhoogden bloei, onder voorzitterschap van August
Vermeylen, en dat nooit zooveel Vlaamsche letterkundigen
elkander op een zitting hunner vereeniging ontmoet hadden,
niettegenstaande het vroege uur, en de moeilijkheid van
de keus onder de diverse drankjes, die bij zulken prillen
ochtend in een koffiehuis kunnen worden gebruikt.
Het eigenlijke feest begon om 10 uur. Thebaansche trompetten, op de pleinen , op de torens , aan de spoorhallen,
aan de gebouwen, schallen. De honderdduizend vreemdelingen, die Artevelde's stad overrompelen, kuieren de straten
door, het erkenningsteeken op de borst, groote kaarten
op den hoed die de Vlaamsche Hoogeschool e ischen . Zij
bezoeken, onder kundig geleide, het Gravensteen, het Stadhuis, de puinen van St. - Baaf s -abdij , waar , groot scher
dan ooit, de blik boven den vloed van 't deinende volk,
de oogen in de toekomst , de Man van het Belfort staat
en waakt , de ijzeren handschoen op het gevest . Aldus
leeren zij de steenen schoonheid der stad , die men te
recht de stad der historische monumenten noemde... Intusschen zijn ook de muziekkorpsen aangekomen. De gele vlaggen wapperen , waarop "de leeuwen dansen"; dat zijn de
st r i j dersf anf aren . Gemoedelijker in hunne bonte f r i sch484

he id zijn de vanen van andere harmonieën, die zich geplaatst hebben onder de hoede der heilige Caecilia, of
zich joviaal noemen "de lustige accordeonisten van SintGillis-Waas", en die dan ook hunne muzikale gaven vooral
in het gezamenlijk bespelen van de edele harmonica uit oefenen... De stad is volop in feest , onder een stralendgulden hemel. Mannen in middeleeuwsch kostuum huilen door
de straten den naam van het ge l egenhe id sb 1 aad j e : "De
Witte Kaproen", dat prijkt met het portret der Vlaamsche
voormannen, en uitmuntende opstellen bevat over Vlaamsche
kunst . En zoo wordt het lengerhand elf uur . De eenen gaan
naar de kostelooze vertooning van den Vlaamschen schouwburg, waar de Vereeniging voor Vlaamsche Toonel- en Voordrachtkunst , onder leiding van Dr. O. De Gruyt er , een
puik programma uitvoert , waar de naam op voorkomt der
dichters Prudens van Duyse, R. De Cneudt , Edm. Van Offel,
Alb. Rodenbach, Pr. Van Langendonck, Guido Gezelle, V.
De la Montagne, Pol de Mont , R. De Clercq, J. Vuylsteke
en K. Van de Woest i j ne , en die der musici Gevaert, Fl.

Van Duyse, L. Duvosel, E. Warnbach, L. Dubois en P. Benoit.
- De "of f ic ieelen" , zij moeten naar den Groot en Schouwburg. Daar heeft de groote feestzitting plaats. Het tooneel éen felle weelde van opgestelde vlaggen; éen stralen
van feestgelaten. Volksvertegenwoordiger L. Franck glim-

lacht en groet; volksvertegenwoordiger C. Huysmans gunt
ons het uitdagende van zijn blik en het guitige van zijne
lippen; volksvertegenwoordiger Anseele wrijft in zijne
handen. Daar zijn de eerevoorzitters : onze confrère Karel
Lybaert en Mr. Arthur Buysse, de goedige broeder van
Cyriel. De afgetreden plaatsvervangende burgemeester S if fer bewijst ten duidelijkste dat hij niet afgezien heeft
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van zijne Vl aamschgez indhe id , door zich goed in het zicht
te plaatsen achter de groene bestuurstafel. Daar prijken
ook de vice-voorzitters : de donkere Mr. Leonard Willems
en de heldere Dr. Speleers. En ik stel met voldaanheid
vast, dat aan de perstafel mi j ne collega's druk aan het
pennen zijn, terwijl ik zelf plaats mag nemen tusschen
de def t igst en onder de Vl aams che "bohême" , als daar zijn
Stijn Streuvels, Emman . De Bom, H. Teirlinck, Aug . Vermeylen, V. De la Montagne; de musici L. Mortelmans, De Boeck,
Mathieu, Mestdagh, Candael; de schilders Claus, V. De
Saedeleer,, Jul . De Vriendt , de twee De Smet s , Emm. Viérin;
de beeldhouwers Braecke en De Vreese, en honderden anderen,
te lang om te melden, die allen hun fijnste colbertje
en hun mooisten vilthoed hebben uitgeborsteld (o, die
heerlijke Spaansche flambard van August Vermeylen, die
me vannacht belette te slapen !) , en thans gezetter uitzien dan de pufferige abonnenten, waar ze de gewone plaats
van innemen. Boven zitten de officieele lui deze roemruchtige, roemzuchtige zonen van moeder Vlaanderen aan te
staren . Al de kunstenaars gevoelen 't gewicht van het
oogenblik; ze doen wel luchtig, sommigen zelfs kluchtig,
een paar zelfs gerucht ig , maar in den grond van hun hart
zijn ze al l en diep aangedaan.
Het wordt erger als de vier bazuinen, die de voorzittersschel vervangen, aankondigen dat de zitting geopend
is , en de voorzitter Quicke, op de hooge kapelmeestersstellage, de aanwezigen dankt en groet . "Vele volkeren,"
zegt hij , "en onder de roemvolste , zijn in den schoot
der tijden vergaan : Egyptenaren , Grieken, Rome inen ; zij
leven alleen nog ná door de hoogheid hunner kunst . Vlaanderen is eveneens, en méer dan eens, het verval en den
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val nabij geweest . En op dit oogenbl ik zou het ook door
niets anders meer leven dan in zijne nagelaten kunstgewrochten, hadde zijne kunst het niet weêr tot het leven,
tot een heerlijk leven geroepen; hadde die kunst het geen
nieuwe levenshoop , geen nieuwe levenskracht gegeven. Neergedrukt in de 16de eeuw, is het Rubens die het in 't aangezicht der wereld weêr oprecht; vernederd en verbasterd
v6or drie kwart eeuw, hebben onze schilders en beeldhouwers het een nieuwen roem bezorgd tot in de landen van
overzee." En de voorzitter stelt de sprekers voor : Max
Rooses, die uitweiden zal over onze beeldende kunsten;
Sabbe, die spreken zal over onze muziek, Persyn , die
de literatuur zal behandelen ; Pol de Mont , die het verband
aantoonen zal t us schen volk en kunst.
En de grijze Max Rooses betreedt het verhoog. Hij is
wel zeer verouderd; zijn blik en zijn lip aarzelen bij
het voorlezen; zijn gebaar heeft niet meer de geheele
breedte, den vollen vadem van voorheen. Maar welke schoone
overtuiging in dien grijsaard, die zoo flink zijn jaren
draagt; welke bezieling; welke liefde voor zijn onderwerp I "Vlaanderen viert zijne kunst," zegt hij, "die
kunst welke bewijst welk edel volk we zijn. Ik wil u niet
verhoovaardigen; alleen eerbied wil ik wekken, en eerst
wel voor de voorvaderen, en daarna voor u zelf. Vlaanderen
is geen

land begunstigd door de nat uur ; het dankt bijna

al les aan zich-zelf. En nochtans ,zie : naast de bezigheden
die het uitoefent uit nood, vindt men er steeds de uitingen van

zijn ideaal en zijn kunstzin. Het weeft de nood-

zakelijke wollen stoffen, maar het weeft ook de heerlijkste wandtapijten en vl oerkl eeden ; de stevige deuren van
eikehout zien hun naden bebloemd met arabesken; geen smeê -
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werk, duurzaam en stevig, of het wordt kunstwerk, edel
en sierlijk. Aldus in de Middeleeuwen. Aldus ook heden
nog, Vlamingen hebben de modeme Duitsehe deeoratieve
kunst gestieht. En 't sehoonste bewijs van die dubbele
werkzaarnheid, van het sehoone in het praktisehe, ziet
men het niet in de heerlijke Gentsehe bloemkweekerijen,
waar, onder een ongunstig kl imaat ,de liefde voor sehoonheid eene bloeiende nijverheid heeft gest ieht ?... Maar
op hooger vlak bewij st Vlaanderen de eeuwen door zijn
kunstdrift : op het gebied der zuivere plastiek." En hier
hangt spreker een heerlijk tafereel op van onze schilderkunst, van bij de rniniaturisten, die aan het hof van Bourgondte en van Berry werkten, tot bij onze hedendaagsehe
rneesters, over de Van Byek's heen, voor wier "Aanbidding"
hij in de aanstaande Vlaarnsche Hoogesehool een leerstoel
vraagt , gelijk die in Ital Ie bestaat voor de "Divina Commedia" (lang applans); over Rubens "dien reuzengeest en
die toovenaarshand", tot op het heden, en naar de toekornst
toe, die in 't verleden de beveiligende bakevindt ••.•
Eindelooze toejuichingen, die verdubbelen wanneer Maurits Sabbe verschijnt, rank in zijn habiet, bleek onder
het krulhaar, met zijn blijde blikken en,zijn rijke stem.
En hij vertelt het sprookje van den sehoonen minnestrele
mitten doedelenzakke, die ginc duer den lande, ende streelde alsoseer den herten van rnaeghdeeins ende edeler joneffers door sinen saghen ende liederen. Ende den voIce leerde hi singhen ende dansen, ende wie singht ende danst is
suver van herte ende van den kwade gered , Maer doe kwarn
de winter ende slechte tijd, dat al Ie bornen ende waterkens vervroren. Bnde vervroren also die liederen in den
doedelzakke. Ende niet meer en sane die minnesangher,
>
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nochte versceen nemmermeer. Ende sprac het volc : "Ic
wane hi is dood, want niet en verneme meer het soete geluut sinre st emme" ; en het truerde. Maar doe de lente kwam
door de st reke , ende botte in den boomen, ende ontbond
de cluusters van beken ende wateren, toe ginc weêr gorgelen en kriepen, ende brecen uut weldra alsoseere, de liedecinne in den doedelzakke. Ende weer ginc die sangher
duer den lande, ende sonc. Ende weêr sonc het volc, ende
danste.... "Aldus," zegt Sabbe, "onze Vlaamsche muziek.
In de 15de en de 16de eeuw was Vlaanderen het klassieke
land der toonkunst . Van ten onzent toog zij uit naar It a1 ië , Frankrijk, Spanje, waar zij de nationale scholen
in het leven riep . Maar met de j aren 1600 treedt het verval in : de hegemonie gaat op den vreemde over . En slecht s
na 1830, slechts met de geboorte der Vlaamsche Beweging,
gaat ze weer aan 't bloeien. Benoit stelt de leer vast
alle wedergeboorde moet van het nationale beginsel uitgaan. En het gevoel van dat beginsel, dat ons volk zelfvertrouwen had gegeven, leerde ook ons volk weêr zingen."
En spreker huldigt den grooten meester, dien "Peter",
op wien de Kerk zou worden gebouwd; die kerk met priesters als Aug. Gevaert, die getuigde op het einde van zijn
leven : "componeerde ik op Vl aamschen tekst, dan vloeide
uit mijn hart; op Fransche woorden kon ik alleen met mijn
hersenen dichten" ; met Hendrik Waelput , machtig geestverwant van Beethoven in zijne symphonieën en van Wagner
in zijne liederen; met onzen

liefderijken

musicoloog Flo-

rimond van Duyse; met Miry, die ons den gloedvollen "Vlaamschen Leeuw" schonk; met Huberti, den bekeerden Waal. En
voor die kerk laat Sabbe nu het landjuweel onzer levende
musici voorbijtrekken : de Gentenaren; de Sinjoren, de
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Brusselaars; de Bruggelingen, en van waar ze ook mogen
komen; zij allen die aan de Vlaamsche muziek in het koor
der volkeren hare plaats terug willen schenken. Want ontsproot hun werk aan het noodzakelijke nationalistisch
gevoel , zij misprij zen de internationalistische baan
niet ; zij willen ze integendeel effenen voor het Vlaamsche
bewustzijn; zij maken dat Vl aamsche bewustzijn rijp voor

het wereldgevoel . Want ook zij willen van Vlaanderen maken, in 't oog van alle volkeren, een schoon ziel in
een schoon 1 i chaam ! ... .
Ik heb nooit Sabbe zoo schoon gezien, ik heb nooit
zooveel van - hem gehouden, als toen hij daar, vol geestdrift, maar tevens met zulke gedegen overtuiging aan 't
spreken was, zoo lenig van gebaar, zoo jong en forsch,
zoo lyrisch en zoo bewust. Onder de jongeren is hij zeker

de machtigste en liefelijkste redenaar .
Smedig en nijdig, kernachtig en bijtend, vol opzet
en vol wil, scherp van stem en van gebaar, inc is ief en
paradoxaal , met het enthoesiasme van een scepticus en
de overtuiging van een loochenaar , spreekt en handelt
Prof. Dr. Jules Persyn ., grondig en verbazend-belezen
literatuur-historicus, criticus van onomstootbare partijdigheid, en toch : eerlijk man in zijn oordeel, dat soms
parten speelt aan zijn sectarisme. Ik hou van dezen Roomschen geloovige, die alles zoo scherp bezien durft, alles
zoo scherp kan zeggen, en zich nooit vergist dan met opzet, en nooit liegt dan om goedwil. De partijdigste critiek is immers de vruchtbaarste. En ik heb de overtuiging
dat de katholieke criticus Persyn aan de katholieke 1 iteratuur hier te lande, door een moedwillig eclectisme en
eene voorzichtige erkenning van elke verdienste, groote
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diensten bewijzen zal.... Ik heb hem u eenigsz ins uitvoerig voorgesteld : onder de sprekers van gisteren is hij
u de minst bekende. Zijne voordracht droeg een heel eigen
karakter , vol snijdende aphor i smen : "Het volk" zei hij,
"monstert heden zijn kunst , aant legend uit het verleden.
Wat ziet het ? Ten tweeden male een opgang naar de grootheid. Twee perioden van bloei : middeleeuwen en heden.
Daartusschen in, met korte opflikkeringen, periodes van
chronische schande. Wij stierven. Maar wij stierven als
een lichaam, als een ras dat niet sterven wil. Na 1830
hadden wij een oogenblik van ontwaking. En wij zonden
een bode uit, om te zien of de omstandigheden gunstig

waren, dat wij uit de eeuwenrust recht zouden staan. Die
bode was : de letterkunst. Zij trad het volk nader, zag
of het volk rijp was, om haar te ontvangen. En het volk
was rijp, en het ontving de letterkunde met blijdschap,
het ontving in de letterkunde met blijdschap het rasbewustzijn, de verwonderlijke zekerheid dat het naar eigen
aard en wezen bestond.
De eerste vijftig jaar na '30 brachten dan ook Vlaamschgezinde strijdliteratuur bijna uitsluitend. Wij hadden
drie eeuwen gesluimerd : de wakkerschudding kon niet anders dan lang duren. Daar die lange slaap echter geen
loodslaap was, was hij eene vernieuwing, eene opeenhoo-

ping van krachten. Na de strijdjaren mochten die krachten
eindelijk losbreken. En zie wat ze thans, over heel Vlaanderen, voortbrengen aan proza en verzen ! ... Zijn wij
daarom den strijd ontgroeid ? Neen en nimmer ! Wij moeten
voort stri j den, voortwerken. Wie werkt , leeft . Wie renteniert , sterft. Pax leidt in pace. Trouwens, omdat onze
letterkunst uiteraard eene volkskunst is, is er geen vrees
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dat ze domrnele weldra in gemakzucht . Want onze dichters
hebben het begrepen : poëzie is ten onzent geen macht
alleen "uit hooger macht geboren"; zij ontstond ook uit
"lager macht". Daarom ook is ze misschien de gezondste
der wereld. Daarom hoort men, buiten alle "scholen", buiten alle individualisme am, in al onze zangen den Vl aamschen ondertoon. En zingen troüwens niet allen voor het
volk, voor Vlaanderen ? Is het ons niet in de eerste
plaats te doen om de redding van onze taal, om de redding
van ons volk door de taal, de miskende, de slavin, die,
de kunstenaars willen verheffen tot vorstin, overal , en
vooral in het onderwijs, in het Hooger onderwijs ?" ... .
Persyn heeft met zijne rede verwondering verwerkt, en
geestdrift, een intellectuëele geestdrift, die komt na
redeneer ing . Pol de Mont, die op hem volgde, en die gewoon
is, zulke geestdrift spontaan en zonder middelijkheid,
te wekken, stelde ons eenigszins te leur, en stelde misschien te leur zich zelf. Pol de Mont is sedert dertig
jaar de eerste en schitterendste improvisator van Vlaanderen . Gij weet het , en dit hoeft geen verder betoog.
Deze kunstdag nu had hem bijzonder geinteresseerd en bekommerd; maanden 1 ang had hij met het inrichtingscomité
gecorrespondeerd, inlichtingen gevraagd, raad gegeven.
Het had er hem toe geleid, zorgvuldig eene - trouwens
uiterst merkwaardige - redevoering te... schrijven, die
hij voordroeg.... van op het papier . De rede was literair
naar vorm en schoon als goud , beter en meer dan welke
improvisatie ook; maar van de improvisatie miste zij het
mededeelzame vuur, den onm idde l l i jken hartstocht, en zelfs,
als het ware , de onwrikbare overtuiging. Hij , betoogde:
' biet vol k heeft recht op de gewrochten der kunst als de
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scheppers-zelf. Volk immers, en kunst, spruiten uit denzelfden stam. Gij kunt het lezen in een groot Fránsch
schrijver, die onder de zuiverste denkers is van zijn
volk : in Maurice Barrès. Kunst is het gemeengoed ,dat
door de artiesten aan het volk wordt medegedeeld, en door
het volk teruggeschonken in nieuwe kunstenaars, in nieuwe
gewrochten. Meer dan welk land ook is Vlaanderen rijk
op dat gebied. Geen enkele Vl aamsche familie haast , of
zij schonk aan het vaderland éen of meer kunstrijke zonen.
Daarom moeten wij het nationale in de kunst meer dan elk
volk huldigen en erkennen. En niet alleen de literatoren :
ook de p l ast ic ï . Niet alleen is 't vasthouden aan de traditie voor dezen een steun en een weldaad - een vasthouden, dat men trouwens in zeer ruimen zin kan interpreteeren, - ook het vasthouden aan de taal , draagster van t radit ioneele kwaliteiten en begrippen, is voor hen noodzakelijkheid. Aan dien plicht der gehechtheid komen velen
te kort.
Nog zoo heel lang niet geleden verloren onze letteren
aldus zeer edele talenten. De schuld lag natuurlijk aan
het onderwijs, aan het hooger vooral. Roei alle kruiden
uit : de grond zal herbloeien, mits hij gezond zij. Maar
drenk den grond met schadelijke zuren, zoodat het vruchtbare princiep er teniet wordt gedaan : dan moogt ge zaaien
wat ge wilt, de aarde zal geen vrucht meer dragen . En
in 't onderwijs is zulk schadelijk zuur de vreemde voertaal : zij heeft Vlaanderen lang onvruchtbaar gemaakt.
Maar nu komt daar verandering in; men begrijpt de rol
van de taal in het onderwijs; onze kunst is dan ook aan
't herbloeien, en belooft den rijksten oogst.... als het
volk maar dien oogst op het veld niet laat verrotten;
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ik meen : als het volk tegenover de kunst zijn plicht
niet vergeet. Voor lange jaren reeds stierf Gezelle, en
nóg bezit hij geen gedenkt Beken op Vlaamschen bodem. Voor
enkele maanden stierf een fietser, en hij heeft reeds
in Vlaanderen zijn standbeeld... Het volk vergeet te veel,
dat , als het zijn kunstenaars eert , het zichzelf eert.
Want de kunstenaars, zijn zij de verf i j vers niet van 's
volks lip , 's volks oog, 's volks oor ? Leeren zij niet
zien, hooren en spreken ? Zijn zij niet de schoonheidder-toekomst van het volk ? En zoo gij belust zijt op
die schoonheid, spreekt het dan niet van zelf dat het
volk zijne kunstenaars heeft te eeren, en niet bloot pla-

tonisch ?... Het volk is daar echter niet steeds toe in
staat : het mist eigen kultuur,; het mist de eigen Hoogeschool .... In de 14e eeuw dichtte een Gent sch dichter,

Van der Loore , op de Maghet van Gendt . Hij stelde ze v6or
in haren tuin, met haren Libaert , maar bedreigd van hare
tallooze vijanden, en van al de wilde dieren uit het woud.
Maar de maghet kende vrees nochte vare. Immers, waar "sovele vianden haar belaghen, staat ze omringd met al Vlaanderen' s sancten ende sanct innen ..." Z6o gaat het thans
met onze Vlaamsche taal ; ook zij is van vianden belaghet
ende van kwaden beesten. Maar ook zij heeft om zich goede
hoede : zij heeft om haar heen hare beschermende heiligen, hare groote kunstenaars, de oude, en niet het minst
in getale en in ijver de nieuwe. En ook zij mag in zekerheid zeggen wat de Maghet van Gendt ondervond
"Suver leven , ende vr i ,
Gaet voor goudt ende f inen st eene . "
494

Aldus Pol de Mont , op eene ovatie onthaald.... En toen
verkreeg ieder het recht, honger te hebben, want het was
twee uur geworden in den namiddag. De vlaggen werden van
het tooneel gedragen. August Vermeylen zette zijn mooien,
echt -Toledaanschen flambard op. En met het puik der Vlaamsche kelen, mitsgaders dat der dito penseelen, begaf ik
mij naar een t aveernken , waar het eten goed en de prijzen
matig waren.... En toen wij hadden betaald, en verder
waren getogen, toen begon eerst de pret. Daarover vanmiddag meer.
N.R.C., 18 JuQi 1911.
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VLAANDEREN' S KUNSTDAG
II
Brussel, 17 Juli.

Wij schaf t eden dus in een t aveernken ; en weinig at Emmanuel de Bom, maar Valerius de Saedeleer at veel, en at

geensz ins Herman Teirlinck, die zich katterig gevoelde.
Intusschen galmden op den Kouter de honderden stemmen
der Liederavonden van Brussel en van Antwerpen. Deze van
Gent had in den ochtend medegewerkt aan het kunstfeest
in den Vl aamschen Schouwburg . En terwijl wij onzen zalm
doopten in de peterseliesaus - dit was, lezers, het gerecht dat uw correspondent op dat oogenbl ik genoot - smaakten wij tevens het genoegen te zien en te hooren, hoe
die Liederavonden, de geniale stichting van Florimond
van Duys e , bij het volk ingeslagen had , den smaak 1 out e rend , 't gezonde Vlaamsche lied verspreidend onder de
menigte. De bijval der ijvervolle leiders, Adolf Clauwaert
en Karel Candael, was groot - en verdiend....

De maag voldaan, togen wij toen naar het stadhuis.
Tusschen de koele steenen muren der groote schepenzaal
wachtte er het "keurbent der Vl aamsche strijders" een
warm onthaal. Voorzitter Quicke stelde ons voor aan burgemeester en wethouders. Dichter René de Clercq, die voor
de gelegenheid aan wijlen Emmanuel Hiel zijn leeuwenbaard
had ontleend, maar dezes hoogen hoed met breede randen
niet had weten te bemeesteren, zoodat hij zich vergenoegen
moest met een akelig-kleinen gibus, - René de Clercq verduidelijkte in eene schoone redevoering de beteekenis van den
dag. Burgemeester Braun bewees onmiddellijk, dat hij die
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beteekenis ten volle snapte. Een zeemzoeten glimlach boven
den baard, die aan den baard van Franck en Van Cauwelaert
niets te benijden heeft ; den buik gespannen in de zilvergestikte frak; de mollige vingeren spannend in de witte
handschoenen, leest burgemeester Braun met sterk-Duitschen
tongval - hij is van Luxemburgsche afkomst - een Vl aamsch
papier af, trouwens zeer goed opgesteld. Wij staan een
beetje te ver af, om alles goed te begrijpen ; maar het
zal wel heel mooi zijn geweest , want wethouder Anseele
keurt goed, en wethouder Siffer - eveneens in ambtsgewaad en met een vloed van decoraties op de borst - plooit
zijn Alva-kop tot een instemmenden glimlach. Waarna zij
zich laven aan Champagne , z ooal s trouwens de meeste aanwe zigen.
- En toen greep een incident plaats, dat menig hart
deed sidderen. Plots werd op de binnendeur van de zaal
gebonsd met ijzeren vuisten . Dreigende stemmen galmen
achter Ciee eikenhouten deuren, in de lange gangen. De politie schiet toe. Zijn dit de Lel iaert s misschien ? De
krijgshaftige flaminganten zoeken in hun zakken naar goedendag en strijdbijl. Men doet open.... en zie niets.
Ik ga op inlichtingen uit en verneem, dat het alleen Cyriel Buysse was geweest , die aldus wilde aankondigen dat
hij , na een vroo l i j ken tocht , uit Af snee was aangekomen
en ons buiten stond te wachten om naar den aant legenden
stoet te zien.
Burgemeester gaat op de groote trap staan, tusschen
Siffer en Louis Franck. Er omheen Camiel Huysmans en Frans
van Cauwelaert , Pol de Mont en Stijn Streuvels . Wij , die
niet bang zijn voor de paarden der marechaussee, wij scharen ons aan den voet van het gebouw, onder de hoede van
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Pieter Daens' gezag en van zijn stadgenoot Valerius de
Saede l eer , waarvan de imponeerende zwaarlijvigheid genoeg
gekend is, om er hier als verdedigingsmiddel niet langer
over uit te weiden.
En hij treedt aan de stoet . Vooraan , op zijn ste igerenden hengst , Vlaanderen' s heraut in het ijzeren mal iën-hemd , in de metalen hand het Leeuwenpennoen, dat in onze
personen de Vlaamsche kunst groet. Wij zijn beleefd, en
groeten weêr .
Daarachter aan, in veel moderner uniform, de muziek
der Vlaamsche douanen. En dan, onoverz ienl i j k, de vijftig
muziekkorpsen, de vierhonderd-vijftig maatschappijen,
de duizend vlaggen en wimpels : een optocht die, horloge in hand , acht en vijftig minuten duurt ; ruim vijfen-twintig duizend deelnemers, allen juichend of schetterend in trompetten, onder de kleurige wappering der vanen
die kletsen op den blijden wind, onder den hemel vol zonnige wolketorens. Ter verpoozing : schildknapen die het
berd dragen der aloude kamers van Rhetorika : de "Font eyne" en "Liefde doet zorgen" , "Amor vindt" en "Ghebloeyt
in 't Wilde", "Simpel van Sinnen" en "Frat e real i s Amor",
"Al vl oe j ende b l oe j ende" en "Minne l i j ck van Herten deur
't Cruys Ons Heeren", gevolgd door de Rhetoricijnen die
het 16de eeuwsch wambuis aantrokken en groeten met den
veeren hoed; maagdekens dan die plankjes dragen met kernspreuken uit de Vlaamsche schrijvers : van het "Omdat
ik Viaminc ben" van Maerlant , tot het "Wij m9eten Vlamingen zijn om Buropeeërs te worden" van Vermeyl en . En aldoor
vlaggen maar, en aldoor muziek. Daar is Antwerpen met
25 vereenigingen. Hier leidt Julius Hoste Junior, onze
beminde confrère, zijne twaalf-honderd Brusselaars aan,
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voorafgegaan van een groote banderool , waarop in koperen
letters, de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool wordt
geëischt. Burgemeester Braun, die al dikwijls dien eisch
heeft moeten hooren, wordt bleek. Franck, aan zijne zijde,
doet niets dan groeten en mee j uichen . En S if f er , waar
Braun v6or een paar weken het burgemeesterschap van overnam, wreekt zich door luid en geestdriftig goed te keuren.
En het oogenblik is, geloof me, eenig. Braun, de Franschgez inde , heeft de volksmacht gehoord , heeft den volkswil
begrepen . En hij weet wat het bet eekent , hij , Gent sch
burgemeester, als het Vlaamsche volk wil en eischt ... .
Daar is Oost-Vlaanderen : een t al l ooz e , dichte drom. Bijzonder sukses voor het roemrijke Sinte Martens Laethem.
In een groepje staan hier , onder de kunstenaars, enkele

oud- Laethemmenaren : De Saedeleer, K. Van de Woest i j ne ,
hun buurman van Ast ene : Emile Claus , hun buurman van
Af snee : Cyriel Buysse. En al die opgetogen boere j ongens
komen hem de hand drukken, warm en innig : het is de hand
van trouwe vrienden, die zoet- en innig-aangedaan zijn.
En daar is ook Maldeghem , en zijn zwijgend muziekkorps.
Men vraagt hem : speelt toch iets ! Maar de jongens kunnen
niet meer ; zij kennen geen ander gebaar meer dan het ingietende gebaar der rechter hand die naar den mond gaat;
de j ongens hebben dorst . Wie zou trouwens geen dorst krijgen, al was het maar van die duizenden kelen te hooren
juichen en de Vlaamsche hoogeschool eischen ? ..... En eindelijk : daar is Gent , achttien duizend man . Van af de
Stadhuistrap, achter burgemeester Braun aan, ki inkt het,
uit al die kelen herhaald : "Leve de Gentsche school !"
De Vlaamsche Leeuw klinkt uit duizenden borsten. Ik vrees
voor de strak-gespannen handschoenen van burgemeester
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Braun , krampachtig om de balie van de trap gekneld....
De kakelbonte vanen hebben zich in een dubbele haag
geschaard. Daartusschen in gaan we, wringen wij ons , naar
Sint - Baaf sp l e in toe. Hier heeft zich een massa opeenge pakt , die men, zonder overdrijving, op een zestig duizend
man mag schatten. Daarboven uit , in 't Zuiden , de hooge
opstijging van de blonde hoofdkerk; in 't Noorden, van
het grauwe Belfort. De hemel is dreigend geworden; log
zijn de wolken en schalie-blauw, maar omrand nog met zilver-gele zon. En daarin kletsen de honderden, honderden
vanen, heroische ademing zwaaiend over al die juichende
menschenhoof den .... Bazuinen schallen van de hoogten van
Sint - Baaf st oren . Men ziet, tien meters hoog, den arm
zwaaien van een kapelmeester. Die zestig duizend kelen
heffen den strijdkreet aan van Peter Beno it , begeleid
door honderden koperen muziekinstrumenten.;.. Naast mij
staat een Hollander, als verbijsterd door zooveel groot schhe id . Wij, Vlamingen, wij blijven gemoedelijk, aan groot schhe id gewoon. Ik apprec iëer de aangename baryt onst em van
Alfred Hegensche idt ; ik sta verwonderd over de keelvirtuositeit van Emmanuel de Bom; en het spijt mij dat Herman
Teirlinck eventjes detonneert ... De zang sterft uit als
zeegeklots na den storm. Op de tengere tribune van den
kapelmeester, hoog daar in de lucht verschijnt het bleeke,
maar zoo blijde, zoo helder-stralende gelaat van Louis
Franck, tegen het duistere kerkportaal aan. En hij spreekt
tot het volk, en hij spreekt tot gansch Vlaanderen. Eenvoud ige woorden, die uit het hart komen, en tot al die
harten als heilige woorden gaan. Zijne stem is f or sch
en toch zacht ; zij is machtig, maar zij is rustig. Want
Franck weet wel dat hij thans niet meer toornen moet,
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dat dit geen aanwakkering meer moet zijn tot het noodig
gevecht.
En nochtans, gaat daar niet een enkel hoongeroep op ?
Zeer waardig weet echter Franck het te beantwoorden :
"Zij, die geen Vlamingen zijn in den lande , zullen bij
de Vlamingen steeds de beste verdedigers hunner rechten
vinden; maar de Vlamingen eischen eveneens erkenning van
hun eigen recht !" ...Het is een oorverdoovend gejuich,
waar de schelle bazuinen moeilijk meester over worden.
Weer dan een jubelend lied gezongen. En nu is het Kamiel
Huysmans , weer daar hoog in den hemel , met zijn koud1 ichtenden kop van gevallen aartsengel, den ironischen
trots van blik en mond, maar de donderende overtuiging
van zijn bijtend woord . Hij , de taaie, hij . roemt de Vl aans che
taaiheid; deze scherpe geest en deze Savonarola-ziel weet
zijn geloof, dat hij zoo schrijnend aan meedoogenlooze
kritiek heeft getoetst, den volke mede te dee l en . En weêr
breken de juichkreten los uit de steeds aangroeiende massa, samengeperst in al de straten die het groote plein
toestralen. En als gezel Huysmans opziet naar het venster,
waar eene witte patersgestalte hem toeknikt en goedkeurt de gestalte meen ik van pater Rutten, den socioloog dan voel ik meer dan ik ze ooit gevoelde, de eenheid die,
in de meest -ant inomische breinen en zielen, bij het Vlaamsche Beginsel onverbreekbaar ontstaan is .... En nu betreedt de hemelhooge tribune de pur it e insche gedaante
en het bleek-brandende apostelhoofd van Frans van Cauwelaert.
Na den overwinnaarstoon van Franck; na de werkelijkheidsstem van Huysmans : de hooge hymne van het ideaal.
Ik heb u al dikwijls verteld hoe, door sterke philoso501

phische geschooldheid, Van Cauwelaert alles tot een hooger
beschouwingsvlak opleidt . Thans heeft Van Cauwelaert het
volk durven benaderen met dien geest eens wijsgeers, een

toekomst-verklarenden wijsgeers. Met den zienersblik van
een Fichte, heeft hij in het oog dier duizendvoudige menigte gekeken, en 't volk heeft dien blik verstaan; de
vonk van het begrijpen is losgebroken; de electrische
stroom was zoo machtig, dat men haast vreezen mocht :
de massa gaat het verhoog bestormen, innemen, Van Cauwelaert hooger nog in de lucht steken : als de ster, als
de 1 ichtbake die het leiden moet.... - En nieuw bazuingeschal, en nieuwe gezangen, onder den hemel vol rollende
wolken... En nu spreekt Pol de Mont, om dezen dag aan
de groote voorvaderen, aan de stichters der Vlaamsche
Beweging te wi j den . En eindelijk wordt , onder de geest drift der massa, hulde gebracht aan onzen Fons Sevens,
die dit alles, bijna gansch alleen, gedragen op zijn wil,
zijn geestdrift, en zijn betrouwen, dit alles heeft ingericht en teweeggebracht . Heil dezen nederigen Vlaming,
die verdient een grooten Vlaming te heeten...
Ik geloof, geachte lezer, dat ik mij hier een beetje
opgewonden heb . Waart ge in mijne plaats geweest , dan
was het u nog veel erger gegaan !... Trouwens, nu kunnen
wij weer rustig worden, en kalm aan gaan zitten aan den
disch van het Volksbanket...
Waarde lezer : wij zitten hier over de zeven honderd
aan tafel. Wij eten erwtensoep, ossenvleesch, kalfshoofd
en kersen. Ik word weemoedig bij al de kalveren die men
heeft moeten slachten om deze zeven honderd Vlamingen
"A la tortue" te spijzen. Louis Franck gadert om den schitterenden glimlach zijner witte tanden de Vlaamsche dames;
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want Louis Franck is de galantste onzer Vlaamsche volksvertegenwoordigers. Overal brieschen Vlaamsche leeuwen.

Op het refrein van "wij eischen een Vlaamsche Hoogeschool"
wordt van drukke kellners meer erwtensoep gevorderd. Er
gaan trouwens meerdere eischen en vragen op. Honderdmaal
wil men zich verzekeren, of de Blauwvoet vliegt. Men
vraagt : "Vliegt de Blauwvoet ?", en al die kelen antwoorden : "Storm op Zee !" Stijn Streuvels stelt andere vragen. "Zullen wij vanavond slijtpap eten ?", zegt hij zijne
vlasboeren na. En het klinkt : "Ja w' !" En Teirlinck
wil ook meê doen : "Zal de boer jenever schinken ?" En
't klinkt : "JA hij !" En aan de eeretafel klinkt het
daarop algemeen : "En er is nog olie olie in !"....
Maar champagneglazen worden stukgeslagen om de toasten
aan te kondigen. Anseele heeft zich heel den dag bedwongen : nu springt de veer los ; en het is een dier prachtige
improvisaties zooals hij alleen ze uitspreken kan; een

toast die heden het stilzwijgen van klokke Roeland moest
vervangen. En dan is het Arthur Buysse, cellist van eersten rang en redenaar van cellistische beteekenis. En
het is nog Karel Lybaert , journalist en inrichter van
wereldtentoonstellingen, die, in zijn Gentsche braafheid,
grootheid van beeldspraak te leggen weet. En daarna is
het afgeloopen....
Echter alleen officieel, o lezer. Want geloof niet,
dat deze kunstdag - denk hierbij niet, bid ik u, aan kunstboter, want alles was hier echt - eindigde op het laatste

vers uit het liedje van Malbroek : "Chacun s'en fut coucher !" Minister de Broqueville had voor den avond vele
bij zondere treinen ingericht. Niet al le daarvan kregen

de gewenschte reizigers me8. Op den Kouter was een volks503

bal : velen bewezen er de slungelige lichtheid hunner
beenen. Anderen zochten in het feestlokaal van de socialisten een lekker glaasje bier en een bewonderenswaardigen
kinema. Anderen onderzochten in Gentsche herbergen de
hoedanigheid der diverse inheemsche al koho l at en .
De uitmuntende René de Clercq, altijd onder zijn geringen gibus, deelde den belanghebbenden de kroniek mede
van zijn geboortedorp Deerlijk, en hoe men er buikloop
geneest . Raphaël Verhulst , de vader van Semini's kinderen,
die al heel den dag liep binnen een nauwsluitend demietje,
verzocht denzelfden De Clercq nu eens een opstandig lied
te dichten, zoo heftig dat het al de Vlamingen in de gevangenis brengen zou : het beste middel om onze macht te
bevestigen....
Zoo verliep de avond en de nacht. Om drie uur in den
morgen kwamen in Gent de boeren aan, die krieken verkoopen. Zij gingen hun waren uit stallen op de Appelbrug
en de dorstige Vlamingen gingen die krieken opkoopen.
De vrucht werd in hun hoed gegoten. Uit den hoed etend
bereikten zij eindelijk hun hotel . En aldus eindigde voor
de meesten deze heuglijke dag...
Een heuglijke dag , waarvan u dit zeer lang en nog tekort verslag geen voldoenden indruk kon geven. Ik hadde
u nog moeten spreken , naast de kwantiteit, van de kwaliteit der manifestanten. Ik hadde u moeten zeggen hoe
thans ook, en met welke roerende geestdrift, de dames
meêdeden. En hoe er de bloem en 't sieraad van was de
bloeseming van jonge meisjes, die Vlaamsche vlaggetjes
en Vlaamsche kenteekens verkochten, en waaronder als
jongste uitblonk ons vriendinneken Me j onkvrouw Johanna
Vermeyl en , de git ana- schoone dochter van haar vader-met504

den- Spaanschen-sombrero....
En morgen vertel ik u verder, wat nu de beteekenis
is geweest van dezen dag.
N. R. C. ,

19 Jai 1911.
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KONINGIN WILHELMINA EN PRINS HENDRIK
NAAR BRUSSEL
VERWELKOMING
I
Brussel, 23 Juli.
Brussel viert sedert Vrijdag feest, het nationaal -Belgische f ees t . Het wil zeggen dat , zoo Donderdag-avond het
aantal treinen aan Noord- en Zuidstation moest verdubbeld
worden om de gegoede Brusselaren met vrouw en kroost naar
Zee of naar de Ardennen te brengen, een goed gedeelte
der bevolking bleef, en sedert een drietal dagen als een
zwaar-deinende stroom rolt tusschen de smalle en smoorheete straten der benedenstad, tusschen de blakerende
gevels waar, uit de gaping der vensterramen, de Zondaagsche phonografen toeteren en neuzelen, en gereed staan
voor de avond-verlichting de veelkleurige vetpottekens;
tusschen de overhellende muren waar treurend maar vloekend
van felle kleur de vlaggelappen hangen, en de uithangborden aldoor maar opnieuw dorstwekkend zijn; - de zwarte
menschenstroom, bespikkeld van helle vrouwenhoeden, die
niettegenstaande de broeiing der zon, feest viert met
oog en oor en maag, feest viert met verhitte treuzelvoeten
en werkeloos-loome hangende handen, feest viert op openbare pleinen, waar muziek schatert uit de schetterende
zonnekaat s ing der koperen instrumenten; waar de luchtballen opgaan als groote blinkende oranjeappels; waar in
de groen gerezen avonduren de toover van het vuurwerk
de lucht beschiet met goud , purper , rood en blauw....

Het Brusselsche volk, het eigenlijke volk, viert feest,
de straten langs en de pleinen , het kanaal 1 angs , waar
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op het water gespeeld, en 's avonds in de broeierige
schouwburgen, waar gratis het werk van nationale tooneeldichters wordt vertoond; - het Brusselsche volk met op
het zweet-blinkende gelaat de gezette vreugd van 't wettelijk-gevierde feest, en in het knoopsgat de edelweiss
der koningin.

Het Brusselsche volk, in wiens knoopsgat men, verrast,
hier en daar, en vrij talrijk ook nog iets anders ziet : een
vlaggetje van oranje-blanje-bleu, of een dito bloemken, waarvan de kroonblaadjes afwisselen in de Nederlandsche kleuren.
Want op het nationaal-Belgische feest volgt Woensdag
aanstaande een ander feest : het Hollandsch koninginnetje
komt....
Men neme mij het familiaire der uitdrukking niet kwalijk : Hare Majesteit Wilhelmina van Nederland is aldus
in den volksmond blijven heeten. Ons goedjonstig volk,
dat zoo ras te haten vergeet en zoo goed en blijvend weet
te beminnen, blijft in de vorstin van het naburige land,
dat slechts een paar uren sporens van het onze ligt, Belgi8 is z66 klein, dat bij het reizen de grenzen geen
beteekenis meer hebben, en nauwelijks gelden evenzeer
bij geestelijk verkeer, - blijft in koningin Wilhelmina
het vorstenkind zien, de schoone bloem van den Oranjestam, die het wel opgroeien zag tot een wijze koningin,
van dewelke het meer dan elk ander volk de gelukkige moederschap huldigde, maar dat in zijn herinnering "het koninginnetje" blijft bewaren en gedenken , dat het eens,
met geheel Europa en meer dan de overige landen, omringde
met eene genegenheid, die de kinderen onzer eigen vorsten
nauwelijks mochten ondervinden.
De volkeren

onzer streken,

getuigt Guicciardini,
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zijn "gent i luomin i" , en als dusdanig gaat hun eerbied
ongemengd de vrouw tegemoet, die aan schoonheid den adel
harer geboorte en den adel van haar geest weet te paren.
Wij zijn het volk, wien Memlinc de zoete majesteit zijner Madonna's, Rubens de grootsche majesteit zijner godessen, Jordaens de weelderige majesteit zijner vrouwen
heeft leeren vieren. Maar wij zijn daarnaast het volk,
wien Gheeraert David het Goddelijk Kind toonde als hoofdzakelijk het schoonste kind des Menschen, het Kindje dat
wij beminnen, omdat het papken eet, speelt met dezen
appel, en streelt genen papagaai ; wij zijn het volk
dat van Antoon van Dij ck al den weemoed en al het onvoldaan verlangen leerde van koninklijke kinderen ; het volk
eindelijk dat thans , in de twee zonen en in het dochtertje van Albert en Elisabeth,
zijne eigen schoone,
ongerepte, illusievolle toekomst ziet. Een volk trouwens, dat een kind-volk bleef, deels door eene spontane,
levendig-blijde, frissche geaardheid, dat Waal als Vlaming eigen is ; deels ook - en helaas ! - door een gebrek aan eigen kultuur,dat het de mannenjaren niet liet
bereiken... En daarom blijft dit Belgische volk, blijft
allereerst het Vlaamsche volk, in koningin Wilhelmina
het Kind zien van nog luttel jaren her, en kan het niet
laten, in de doorluchtige vorstin, die het vereert, het
"koninginnetje" te beminnen, waarvan het beleefd heeft,
hoe, onder de hoede van de beste en meest wijze der moeders, de lange meisjeslokken verteederend bogen onder
eene zware kroon. En de liefde, die dit volk behouden
bleef, die het steeds blijft koesteren voor Haar, die
hier eens vol genegenheid, ' Wi l lemient j e" werd genoemd,
is meer waard dan de eerbied, die gestrenge vorsten wordt
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toegedragen.
Daarom zal de ontvangst van Woensdag aanstaande , ik
ben er van overtuigd, zoo geheel anders, zooveel inniger
zijn, dan toen wij andere staatshoofden in Brussel ont haalden . Trouwens, meer dan al wat ons kan scheiden, bestaat tusschen het volk van Wilhelmina en dat van koning
Albert eene eenheid die, onverbreekbaar, boven alle oude
veeten gaat. Wat alleen staatkunde verbindt, is door lossen, brozen band gebonden. Alleen geestelijke connectie
is duurzaam en echt . De politiek heeft België van Hol land
kunnen scheuren. Ik zal het niet betreuren, omdat juist
de spirituëele samenhang de twee landen zoo innig en hecht
verbonden bleef. Niet alleen spreken twee-derden der Belgen de taal van het broedervolk, - en hoe jammer dat diplomatieke conventie, waar men zich wel bij neerleggen
moet, die schoone gemeenschappelijke taal, ons Nederland s ch , in de volgende dagen het zwijgen op zal leggen i
- maar, staatkundig éen of gescheiden, heeft de wissel werking van den oerlandschen geest tusschen beide Nederlanden, tusschen de beide lage landen aan de zee, dat
zelfs het "veel te diepe water" uit het symbolische lied
niet meer van elkander houdt , nooit opgehouden.
Is de geboorteplaats onzer groote Van Eyck' s niet nauwelijks door de Maas van het tegenwoordige Nederland gescheiden ? Was Jan van Eyck van 1422 tot 1424 niet werkzaam in den Haag als hofschilder van Jan van Beieren ?
Zien wij niet kort daarop Petrus Christus uit Baerle bij
Tilburg, Hughe van der Goes uit Goes in Zeeland, Dirk
Bout s uit Haarlem, Gheeraert David uit Oudewater komen
naar Gent , naar Brugge , naar Leuven en er zich, na bekomen meesterschap, vestigen als in eigen huize ? Zien we
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niet, kort v6or dat de zoon van Jan Pourbus zich met der
woon van uit Gouda te Brugge neêrzette , de dolle Gossaert
van Mabuse - want deze Waal was , evenals Daret en Pasture,
Provoost en Pat inir , een Nederlander - zijn meester den
bisschop naar Utrecht volgen ?
Maar niet alleen onder de schilders bleef onverbroken de
vaste en vruchtbare wisseling van streek : niet minder groot
is de wederzijdsche werking, in diezelfde Middeleeuwen,van
dichters en prozaschrijvers. Dankt gij uw Willem van Hildegaersbergh niet aan onzen Jacob van Maerlant ? Was uw Melis Stoke de volgeling niet van onzen Jan van Heelu ?
Vond uw Geert Grote niet de openbaring zijner zending in
onzen Jan van Ruusbroec, "ghelyckerwyse dat die locht
verclaert werd metten lichte der sonnen" ? En zoo wij, andersom, in de 16de eeuw ende beroerl i j cke tijde, u onze
beste geesten schonken, betaaldec ge ons niet terug met den
al l eereen Vondel, die heerlijke synthe s i s èn van den ZuidNederlandschen, èn van Noord-Nederlandschen geest, het zuiverste, het hoogste symbool onzer geestelijke eenheid ?
En kwam daarop een tijd van scheiding, die moest ontaarden in een tijd van misverstand : denkt gij , o Hollanders, o landgenooten en onderdanen van koningin Wilhelmina, dat wij vergeten hoe het koning Willem de Berste
was, dewelke de Gentsche Hoogeschool stichtte die morgen
onze Vlaamsche Hoogeschool zal zijn ? Denkt gij dat wij
onverschillig blijven aan de warme tegemoetkoming die onze
Jan Frans Willems, die onze kanunnik David ondervonden,
toen ze in 1849 te Gent de Nederlandsche taal- en letterkundige congressen stichtten; - congressen die langen
tijd weliswaar niet veel meer dan "gezellige bijeenkomsten" waren, maar die daardoor juist innige en warme en
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dure vriendschap hebben gewekt tusschen de besten in beide
landen ? Denkt gij , om op het heden te komen, dat wij geen
dankbaarheid gevoelen om het onthaal , dat onze tegenwoordige schrijvers, en nu ook onze schilders, benoorden Hoerdijk vinden ? .. .
- Er mag uit de geschiedenis blijken, dat veel ons
scheiden moest. Ook dit

echter geschiedenis; dit is

het beste uit de geschiedenis; en dáaruit blijkt dat Ne-

derland nooit geheel van het grootste gedeelte van België
is gescheiden geweest; dat tusschen beide landen eene
eenheid bestaat, die niets zal vermogen te breken, zoolang zal bestaan : de gemeenschappelijke taal.
Woensdag zal koningin Wilhelmina in Haar- zelf het koninklijke Kind zien begroeten, dat ze was, en dat wij uit
onze genegenheid niet weg kunnen wisschen; de vorstin
hooren huldigen, die ze is, en die van al onzen eerbied
mag zijn overtuigd. Maar in Haar zullen wij tevens beminnen en eeren de Hoogste Draagster van Nederland's Geest,
want die geest leeft ook in ons, Vlaamsche Belgen.
N.R.C.,

24 Jai 1911.
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DE KONINGIN EN DE PRINS NAAR BRUSSEL
VERWELKOMING
II
Brussel, 24 Juli.
Er is wel meer, dat Nederland aan België verbindt, dan
een waardeering, die in beide landen even groot is, voor
de vorstin, en dan de erkenning dat ze in Zuid als in
Noord het symbool is van den gemeenschappel i j ken geest.
Er is wel meer.... Maar meen niet, geachte lezer, dat
ik hierbij denk aan de politiek. Want dan krijgen wij
natuurlijk ruzie. Jullie Hollanders nemen het ons natuurlijk kwalijk, dat wij onze grenzen gesloten houden voor
het Nederlandsche vee. Boerke van Brussel vindt het langs
zijn kant een schande, dat de Hol l andsche spreeuwen het
Vlaamsche graan komen uitpikken, en eischt dat ook voor
deze dieren de grens onovert reedbaar worde gemaakt. En
boven deze broeiende vraagstukken, die ons zoo diep en
onverzoenlijk scheiden, rijst dan nog, als ik mij aldus
uitdrukken durf , het fort van Vlissingen, dat ons Belgen,
in een dichte toekomst , tot inpalming doemt ....
Neen, ik zal , bij macht van vernuftige argumenten,
u niet trachten te bewijzen, dat we op staatkundig gebied
dichter verbonden zijn, dan wijlen de Siameesche broeders.
Ik zal zelfs niet gewagen van de Hollandsch-Belgische
toenaderings-commissie, het werk, men vergete het niet,
van den Waal Eugène Baie , dat onder zijne aanvoerders
menschen telt als uw mr. Tydeman en onzen mr. Beernaert,
en dat Hare Majesteit de koningin van Nederland in zijne
voorzitters en secretarissen te Brussel ontvangen wil :
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de schoonste consecratie die Zij geven kon aan het idee
eener broederlijke ent ent e tusschen beide landen op oeconomisch gebied; eene entente die reeds vruchtbaar is geweest en in de toekomst voor Nederland als voor België
zeer gewenschte praktische gevolgen zal hebben. Wat dan
toch bewijst, nietwaar, dat de houten palen, die de gren-

zen uitmaken tusschen beide landen, nogal broos zijn,
en binnenkort wel konden verdwijnen, althans op het gebied
der staathuishoudkunde....
Maar ik herhaal : zelfs over de Hollandsch-Belgische
entente wil ik niet spreken. Alle politiek moet hier zwi j gen . Want ik heb hier iets anders uit te vechten, met
de zekerheid, dat ik zegepralend uit den strijd kom en
dat die zegepraal dubbel en dwars de schoone eenheid tusschen uw land en het mijne bewijst en bevestigt.
Het is een gemeenplaats geworden : de Belgen zijn uitbundig en lichtzinnig, de Hollanders terugget rokken en
bezadigd. Uw streng calvinisme heeft al lang de praalzucht
van onze Roomschheid - en ik spreek hier meer van volksgeaardheid dan van onmiddellijk geloof - voor goed afgezworen. Gij bewondert onzen decoratieven zin; wij bewonderen uwe degelijkheid. Maar gij ziet wel eenigszins misprijzend neer op ons gebrek aan ernst , terwijl wij - neem
me deze openhartigheid niet kwal i j k - uwe stijfheid wel
een beetje vervelend vinden. En . zoo denken wij , dat de
groote geestelijke omwenteling der zestiende eeuw onze
gemeenschappelijke geaardheid definitief en tot in der
eeuwen naar twee zeer verschillende modellen heeft gekneed
en gebakken.
Tot zulk verschil droeg trouwens veel bij. De mat e r i ee l e moeilijkheden, waarmede Nederland te vechten had,
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alleen maar om zijn op de zee veroverde have tegen diezelfde zee te verdedigen, moesten van aanvang af stemmen
tot ernst en stalen tot degelijkheid . Terwijl voor u het

water een dreigement was, bleef het voor ons de vruchtbarende bronaêr van een stevig- gezetten grond. Waar de Van
Byck's ons de heerlijkheid der hemelen openden en Breughel
ons openbaarde de geneuchten der aarde, zou Rembrandt
diepten graven, die geen blijheid toonden. Frans Hals
moest uit Brabant kamen, om u vreugde te brengen. En Jan
Steen blijft eene uitzondering midden in de bestaanheid
der kleinmeesters.
Het staat dus vast : in den loop der tijden zijn we
zeer verschillend geworden van elkander. Fransche invloeden bij ons, Germaansche bij u hebben niet weinig daartoe
bijgedragen.
En nochtans....

Ik verkeer sedert een tiental jaar met Hollanders.
Al die Hollanders zijn kunstenaars. Meest allen hebben
in het buitenland vertoefd, of zijn althans bereisd. Om
die twee redenen houd ik ze voor het puik van hun volk;
een kunstenaar immers is de bloem, die het schoonste
is van het gewas , in casu van den stam,, het ras waartoe
hij behoort. En 't bezoek aan vreemde landen verbreedt
den geest , scherpt den krit ischen zin, opent gedachtel i j ke
horizonten. Welnu : nooit heb ik éen dier menschen ontmoet, die ik dus hou voor de beste der Hollanders, of

het is mij opgevallen hoe weinig hij in den grond verschilt van ons, Vlaamsche Belgen. De gekende stroefheid
was afgesleten; de teruggehoudenheid bestond niet meer
dan noodig is voor zelf-verweer. En dat is wel het schoonste bewijs, dat het bedaarde, het strenge van den Hol l an514

der alleen een vernis moet heet en . In den grond, als oorspronkelijk wezen, is hij een Vlaming, maar die niet wil
ing is. En als de natuur
l at en b l i j ken dat hij een Vlaming
bij hem boven komt, dan is hij zoowaar meer uitgelaten,
ingen samen , gelijk ik ze verleden week
dan al de Vlamingen
zag op Vlaanderen' s Kunstdag.
of zou ik mij vergissen ? Zou het zijn, dat die Hollanders, waar ik ze ook mocht ontmoetten, mij alleen zoo
Vlaansch, zoo Belgisch voorkwamen, omdat zij bij mijn
aanblik in geestdrift ontblaakten ? Ik bedoel : is het
omdat wij , Hollander en Vlaming , samenkwamen , dat ineens
de voorvaderlijke sympathie ont stond, en verdween wat
ons scheidde ? Maar zL l f s in dat geval houd ik staan :
niets, absoluut niets scheidt ons.... dan die grenzen
waar het vee vóor moet blijven staan en helaas de spreeuwen over vliegen. Want welk gevoel voert hooger op, welke
gewaarwording veredelt evenzeer, als die der vervoering,
die de Grieken enthousiasmos noemden ?
Enthous lasmos , het wil zeggen : bezeten zijn van God;
en gij zult toegeven dat men zich geen hoogeren toestand
denken kan. Daarbij wordt alles gelouterd en gesubl imiseerd; het minste denkbeeld komt er bij in gouden schijn
te staan; de schamelste gedachte ontvangt ervan de eeuwige
bet eekeni s die iedere gedachte in zich bevat . Het enthousiasme leidt ons op tot eene waarheid, die boven de redenee ring staat . Het enthousiasme al leen heeft geschapen
al wat duurzaam is , en onverdelgbaar.
Is het zulke geestdrift, die de Hollanders welke ik
ken gemaakt heeft tot mijns ge l i j ken , en mij tot hunne
hoogte heeft opgevoerd ? Moge het waar wezen ! ... .
In elk geval zal morgen aan koningin Wilhelmina worden
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getoond, dat hij , die drift die het volkswezen sublimiseert,
de Brusselaren bezit, gelijk hij hare onderdanen drijft
in de schoonste oogenblikken van hun volksbestaan : de
oogenb 1 ikken dat ze zich éen gevoelen met hunne vorstin.
En dan zal onze Hooge Bezoekster beamen, dat geen volk
der wereld z6o innig aan het Hare verbonden is, als het
volk der Belgen.
Het weze zoo !

*
Brussel, Dinsdagavond.
Ik dank het aan een paar hooggeplaatste personen, dat
ik vanmiddag de vertrekken heb mogen bezoeken, waar Hare
Majesteit en haar gevolg drie Brusselsche dagen haar verblijf
zal houden. Dat koninklijk paleis is een echte doolhof
en het is daarbij een beetje hl te nieuw. Het paleis,
dat nauwelijks verbouwd is, mist de deftigheid van de
oude heerenhuizen; er is waarlijk gebrek aan de strenge
vertrouwelijkheid, die men wenschen en verwachten zou
van de woning eens kon ings . Daar is met koning Albert
iets nieuws gekomen ook in de vertrekken, waar hij verblijft, of die hij vrij houdt voor zijne gasten. Die vertrekken, intusschen zijn hunne wanden misschien wel heel
nieuw, imponeeren door den goeden smaak der stoffeering
en door de degelijke oudheid hunner meubelen. Hier zijn
van de schoonste familiestukken in eene wat al te nieuwe
omlijsting, tusschen prachtige schilderijen en daar zijn
ook de allermodernste inrichtingen aan verlichting, verwarming en wat dies meer.
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In den rechtervleugel van dit zoo moderne en zoo mooie
paleis hebben koningin Wilhelmina en Haar gevolg hunne
vertrekken. Iedereen heeft zijn salon, zijn slaapvertrek
en zijn badkamer . De dames krijgen er een kamer bij , voor
de kamenier; de inrichting aan we id schhe id en weelde,
verschilt naar den rang van den hoogwaardigheidsbekleeder.
De appartementen van graaf Dumonceau , baron S irt ema van
Grovestins en barones van Hardenbroeck van 's Heeraart sberg en Bergambacht zijn, met dat van jonkheer van Sucht e len van de Haere, alle protocols over het hoofd gezien,
de mooiste. Laat ik even stilstaan bij die van prins Hendrik : eerst een werkkamer, in rood leder; een telefoon
verbindt deze kamer met Soest d i j k en den Haag. Daarnaast
is een grijs-en-roode slaapzaal, die langs een kleinen
doorgang leidt naar de kamers van de koningin. Deze heeft
te Harer beschikking : eerst een boudoir, dat versierd
is met vier heerlijke t af ereelen van Alfred Stevens ;daarop
volgt een groene dé j euner-kamer , heel fijn van kleur , een
toiletkamer, in rose- en roomkleurige zijde, een majestatische slaapkamer, vijf salons, die versierd zijn met
ongehoorde weelde. Een werkvertrek, Hare Majesteit voorbehouden, is gemeubileerd met een prachtige aubus son , die voort
komt van Louis Philippe. Overal de schoonste familieportretten, een schat is elke kamer aan Oostersche tapijten
en een veranda , waar t us schen de palmen eene , he l aas al
te zeldzame, rust zal worden genomen.
Buiten de vertrekken, die door de hooge bezoekers en
hun gevolg zullen worden ingenomen, zie ik nog het groote
blauwe salon, waar de Hollandsch-Belgische commissie zal
worden ontvangen. Daar is nog het gele salon, waar de
Hollandsche kolonie door defileert; dan heeft men daar517

naast de groote balzaal , voor het geval in eetzaal veranderd en waar het groote gala-diner van morgenavond plaats
heeft , een heerlijke empirezaal , wit en goud, met groote,
glinsterende kristallusters. En dan is daar nog de wintertuin, de groote palmb oorren binnen de zware helderblauwe
draperieën en de marmerzaal, groen en rood , waar het koud
en grootsch is....
Al die kamers loopen we door en dan komen we terug
aan de groote trap, waar de kon ink l i j ke stoet hare vertrekken langs bereikt.
Zoo heb ik een uur lang de zalen doorgeloopen met ridder de Patoul en graaf Dumonceau, die in iedere kamer
de invitaties brachten voor de hooge genoodigden en er het
mooie programma, op Van Gelder-papier gedrukt met sepiainkt , neerlegden . De koningin en pr ins Hendrik krijgen
daarvan een exemplaar, gebonden in zijde met het Nederlandsche wapen erop geborduurd.
Onze gasten zullen zeker niet klagen over hun logies en
wat vooral prettig is met de hitte , die maar niet wijken
wil , is de heerlijk frissche inrichting der badkamers.
Inmiddels worden vanavond op de drukke punten der stad
de barrières geplaatst, om morgenmiddag bij den intocht de
menschevolte, vermoedelijk aangezet door duizenden uit de
provincie, te keeren. De vlaggen worden uitgestoken.
Zij hangen druilig stil in de onbewege l i j ke heete nacht lucht . En op de trams en voor de koffiehuizen langs de
boulevards hoort men meer dan ooit Hollandsch spreken.
Mocht de barometer zich over ons journalisten vannacht
wat ontfermen I.
1V. R. C. , 26 Juti 1911.
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DE KONINGIN EN PRINS HENDRIK TE BRUSSEL
BEN INDRUK VAN DEN BERSTEN DAG

Onze correspondent te Brussel geeft zijn algemeenen indruk

in de volgende beschouwing :
De eerste feestdag is bijna afgeloopen : Hare Majesteit
besluit hem, v6or zij aan het galadiner gaat, met de ont vangst van den voorzitter en de leden van de Hol landsch-

Belgische toenaderingscommissie. Het komt me v6or dat
wij deze ontvangst , na dezen zeer lastigen dag, als een
symbool mogen beschouwen . En wij , Belgen , zijn het konin-

gin Wilhelmina bij zonder dankbaar, aldus van bij hare
eerste uren verblijf in de Belgische hoofdstad gebruik
te willen hebben maken, om Hare Hooge Goedkeuring te hech-

ten aan de gedachte eener ent ent e , die we l i swaar alleen
op oeconomisch gebied invloed kan hebben, maar aldus steviger maakt, en bevestigt niet tastbare werkelijkheid,
wat sedert lang bestaat tusschen beide landen : de gee te1 i j ke entente. E ene geestelijke ent ent e die t rouwen s tusschen Holland en België feitelijk nooit heeft opgehouden
te bestaan, vermits ik pas vijftien jaar her te Gent zeer

geziene families heb gekend, echt Vlaamsche families,
die bij elk nationaal feest in Nederland meevierden, en
hun orangisme zóo ver dreven, dat zij het Belgisch vorstenhuis eenvoudig negeerden; eene geestelijke eenheid, die
thans veel meer op de litteraire wisselwerking berust weliswaar, maar in den grond toch steunt , voor sommigen, op
den spijt, dat de Europeesche politiek van 1830 ons scheiden moest.
Heel deze eerste dag trouwens, onder welks machtigen
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invloed ik nog steeds buk, heeft bewezen dat geen volkeren dichter bij elkander staan, dan Holland en België.
Het is of Hare Majesteit, bij het binnenrijden reeds in
het station, gevoeld had dat ze een grond ging betreden,
waar het "Welkom" uit de harten kwam . Toen ze, rechtst aande in haar coupé, het Brusselsch grondgebied betrad,
kon in Haar brein misschien nog eenigen twijfel bestaan.
Maar zoodra ze de minzame ontvangst onzer vorsten zoo
hartelijk had beantwoord; zoodra vooral ze den volke verschenen was in Hare innemende gratie, en in ontvangst
had genomen een onvergetelijk-geestdriftig onthaal , dan
zal ze niet langer getwijfeld hebben aan de gevoelens
der Belgen. En als ik hier, als Belg, schrijf : "Heil
koningin Wilhelmina en het Volk van koningin Wilhelmina!"
dan doe ik niets anders dan in beknopt en vorm de ziel
van België te laten klinken.

Ze heeft trouwens mijn goede stad Brussel omgekeerd,
koningin Wilhelmina. Ik wist wel , - en ik heb het u dikwijls genoeg met kracht van cijfers bewezen, - ik wist
wel dat Brussel eene Vl aamsche stad was. Maar heden is
het beter geworden : ik heb de gewaarwording in eene Hollandsche stad te wonen, waar, nu j a, de uit spraak verschrikkelijk verbasterd zou zijn, maar waar iedereen er
ten zeerste op staat, te bewijzen dat het geestdriftigste
nat ional isme hem vervoert .. Kel kners en taximenners wedijveren in Nederlandsch at t ic isme . Zij verzorgen met een
pruilmondje hun Hol landsch, vinden het heel natuurlijk
dat men op klokkeslag twee uur ham gaat eten en thee gaat
drinken - iets wat sedert het jaar 30 nimmermeer was gebeurd - geven t opograph is che uitleggingen, waarvan de
Chineesche verwardheid alleen te wijten is aan de groote
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aandoening, die deze menschen bij zulke verbroedering onder gaan . Ik heb vandaag impressies ondergaan, die ik vannacht
zorgvuldig wil catalogeeren : zij zijn voor de toenadering
van een belang , dat noch te onder- , noch te overschatten is...
Neem me deze lichte scherts niet kwalijk : zij spruit
voort uit een gevoel van dankbare vreugde . Ik heb het gevoel - al heb ik vooreerst nog met niemand gesproken dat deze dag voor België, en ook voor Nederland, van zeer
bijzonder belang is. Voor ons vooral misschien, want hij
heeft misverstanden, waar ik hier zeer zeker niet over uitweiden zal, voor goed verdreven. Wij zijn en blijven,
van harte en uit geestelijke overtuiging, Belgen, en wenschen geenszins daar eenige verandering in, onder vorsten
vooral als de onzen, die van goeden wille en van hooge geaardheid zijn. Met diepe innigheid en liefde roemen wij
hier onze eigen Belgische vorsten. Het belet ons echter
niet de koningin van een land, dat van het onze alleen
voor vette ossen en magere spreeuwen gescheiden is, te huldigen als de vertegenwoordigster van het vaderland, waar
elke ontwikkelde Vlaming als elke ontwikkelde Hollander
zich een zoon van gevoelt, een vaderland, dat op geen
landkaart gevonden wordt , en dat op de landkaart van Europa zeker niet meer verschijnt. Waartoe zou het trouwens
dienen ? Maar een vaderland van harten en geesten die samen leven en samen voelen; die binnenkort, wellicht, op
oeconomisch gebied, zulke hoogere eenheid bevestigd zullen
zien; een vaderland , dat , b innen de perken van eene scheiding die als het ware door de zeden en het geloof wordt
opgelegd, in zijne beide deelen aanrakingspunten vertoont,
zoo talrijk en zoo echt , dat men zich afvraagt hoe ze
ooit konden worden genegeerd.
1V. R.C., 27 Jai 1911.
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DE KONINGIN EN PRINS HENDRIK
TE BRUSSEL
HET MARKTPLEIN

Ik klim de zware donkere eiken trap op van het Broodhuis.
Van daar mag ik op het balcon der tweede étage eens gaan
kijken, hoe de Groote Markt er uit ziet tegen dat koningin
Wilhelmina aankomt, en als ik plots uit het koele en duistere trappenhuis kom te staan in de hoogte en... in de
zon, is de aanblik prachtig. Ik zal u de Groote Markt
voor de zooveelste maal maar niet beschrijven, met hare
gevels, waar het goud aan schettert, hare gildevlaggen
waarvan de oranje-tonaliteit als voor dezen heugl i j ken
dag gekozen was; met haar grauw stadhuis, waar de twee
nationale vlaggen aan wapperen. Heden is zij echter te
mooi, de Groote Markt, dan dat ik me niet zou laten verleiden tot verdere beschrijving. Niet dat het zoo prettig is het hier te doen; niet alleen staan we wel wat
heel hoog en is het hier wel wat heel warm, maar de ruimte die zoogezegd voor de pers was voorbehouden, staat vol
menschen, die, gekomen lang voor het uur dat opgegeven
was , voor de opening onzer standplaats , al les ingenomen
hebben. Een confrère heeft een uitmuntend idee : waarom
niet op de gaanderij gekropen rondom het dak, waar de
bazuinblazers over een half uur de koningin het welkom
toe moeten toeteren ? Daartoe wordt overgegaan en langs
het wenteltrapje, waarvan de steilheid alleen door de
smalte wordt overtroffen, gaat het aldoor maar excelsior.
Eindelijk staan wij naast onze buc inat ore s , en al is het
hier nu nog een beetje warmer, hoewel de groote Brussel522

sche en Belgische vlaggen ons wat wind toewapperen, men
ziet er te beter over de groote leeggeveegde plaats, waar
een langzame sproeiwagen door een philosophisch onverschillig paard wordt voortgesleept en een voor een de
Hollandsche en Belgische maatschappijen achter hunne respectievelijke vlaggen in rij en gelid aan komen stappen
bij klaroengeschal en tromgeroffel en geplaatst worden
tegen de bareelen aan, waarachter zich in dichte rangen
de massa verdringt.
Het gaat alles in prachtige orde en met gemoedelijke
traagheid. Twee behangersknechten veegen nonchalant de
mooi Perzische tapijten schoon van het wit en groene pavillon in Japaniseerenden Rococostijl, waar, tegen den
gevel van 't stadhuis aan, straks de vorsten van beide
landen het défilé der meisjesscholen zullen in oogenschouw
nemen. En daar komen zij juist aan, de schoolkinderen ,vooraan
een igszins bedeesd,de weesmeisjes der stad in donkere kleedij
met wit kraagje, heel zedigjes; maar daarachter aan, met
Zondagschen trots en de kranigheid van kinderen die soldaatje spelen, de eindelooze rij der witte maagdekens;
van de kleuters der bewaarschool over de bakvischjes der
middelbare school tot de modieuze jonge dames der normaalschool. Iedere school, voorafgegaan door vier meisjes,
die elkeen hoogen mast dragen , waarop een korfje zit,
dat de bloem van de school draagt ; want , gij weet wat de
bedoeling is : elke school heeft zich een bloem gekozen,
waarvan elk kind er eene op de borst draagt, en eene oranjeversierde mand aan koningin Wilhelmina wordt aangeboden. Ik sta wel wat ver af, om de bloemen te onderscheiden. Ik zie alleen e meisjes met de hooge stokken, waar
het korfje aan zit en die alleen een mooi oranjelint en
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sautoir dragen; daarachter aan komen de deftige en preutsche draagsters met het bloemengeschenk en dan naast hare
onderwijzeressen de overige meisjes, heel bazig aanstappend in de witte frissche toiletjes. Een oneindig slingerige bloeseming van witte guirlanden, van levende guirlanden, die zich slingeren om heel het plein heen, vierkant aan tegen de maatschappijen. En boven die weelde
van blanke reinheid steken de kleurige vanen uit in flikkerend goud en warme kleuren, en daarboven uit nog de
gildevlaggen en de groene festoenen, die de gevels versieren en de reuzige oranjelappen, die de straten afsnijden welke op de Markt uitkomen, want bijna uit al de huizen zijn versierende doeken en wimpels en bloemen gehangen.
Boven het "Vl aamsch huis", het lokaal der Brusselsche

flaminganten, prijkt een groot en veelzeggende banderol,
waar te lezen opstaat : "Spreek uw taal", spreek staat in
den derden persoon enkelvoud van den indicatief.
Aldus scharen zich de witte meisjes vierkant om het
plein als een bloeiende haag van b l anken hagedoorn, maar
aldoor stappen er maar nieuwe aan, zij stellen zich midden op het plein in eene dubbele rij op. Weldra vullen
zij heel de ruimte als drukke madelieven op een voorjaarsweide. Ik ben op het punt heel dichterlijk te worden,
als een heer mij op den schouder tikt; hij is de aanvoerder der bazuinblazers en verwittigt mij, dat hij bij
kracht van schetterklank mijn trommelvlies zal scheuren,
als ik niet onmiddellijk de plaats licht. Er blijft me
helaas niets meer over dan nog hooger te gaan klimmen.
Ik sukkel langs gevaarlijke schietgaten een nog steileren
trap op, doe knarsend een sleutel draaien van de deur
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van een duisteren zolder, waar twee vleermuizen ontwaken
en tot mijne ontsteltenis aan het fladderen gaan. Eindelijk sta ik met den eenigen collega, die mij heeft durven

volgen, op den top van het gebouw, tusschen de vergulde
beschermheiligen, als een Sinte Michiel in gekleede jas...
Opeens schallen diep onder mij de bazuinen en een sjofel
beiaardeken. Zij spelen een wel wat druk geharmoniseerden
Wilhelmus over het plein. Op den toren van het stadhuis
antwoorden andere koperinstrumenten. Er gaat een blijde
huivering door het volk. "Zij zijn daar !" Het eere-escadron der gidsen,de meekrap-kleurige broek over de vinnige
en donkere paardjes, rijdt aan; weldra branden in de zon
de vuurrode hoflakeien; in sierlijke bochten rijden de
equipages langs de maatschappijen heen ,tusschen een dubbele haag soldaten van het gidsregiment; en terwijl bene-

den het hoeragejuich met blijde levendigheid aldoor herhaald, maar van mond tot mond loopt , blijft de breede en
ernstige galming duren der Wi lhe lmus z ingende bazuinen. Zoo

rij den de acht daumontr i j tu igen voorbij.
Koningin Wilhelmina in een prachtig toilet van lilazijde met een witten sluier van zijden voile en rijken
witten hoed, koningin Elisabeth heeft over een wit kanten
kleed een mantel van pauw -groen satijn. De koning en prins
Hendrik dragen het grootuniform van oppergeneraal en van
vice-admiraal. Langs den grooten ingang van het stadhuis
rij den Brussel ' s hooge gasten b innen . Wat daarb innen geschiedt, meldt mijn kameraad nu. Het volk op straat begint
eindelijk te vinden, dat het daarbinnen wel wat lang
duurt. Terwijl men er waarschijnlijk geglaceerde thee
drinkt, krijg ik op mijn hoogen wachtpost zonneslag op
zonneslag, ik, hierboven de massa. Daar beneden staan
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er sedert ruim twee uur ! Nochtans blijven wij goedsmoeds.

Ben paar incidentjes komen trouwens de nakende verveling
breken. Zoo loopt een eenzaam fox-terriertje kalmpjes
het plein over, alsof het iets zocht en natuurlijk heeft
het groot succes. De behangersknechten van daar straks
vertoonen zich weer en ook hun valt een appreciabele bijval te beurt. Eindelijk galmen weer onder mijne voeten
de tubicinen die aankondigen dat het daarbinnen is af ge loopen. Links van het stadhuisbalkon verschijnen de gelukkige
genoodigden, rechts het diplomatieke corps in pralerige

uniform; en beneden nemen op de Japansch achtt iend' eeuwsche estrade de Hooge genoodigden van den charmanten burgemeester Max plaats. Het schooldéfilé begint.

Vooraan klaterend de muziek der stedelijke harmonie,
gevolgd door een prachtig gedrild bataljon padvindersschooljongens met vlaggen; en daarna komt de oneindige
stoet der maagdekens. Telkens als een school voorbijgaat,
scheiden de meisjes met het bloemengeschenk zich van de
groep af en gaan met hoofsche st r i j kag ie hun geurige
vracht voor de voeten Harer Majesteit neerleggen. Sommige
dier afgezanten doen verlegen, andere doen kranig, twee
heele kleintjes loopen al de trappen van het verhoog op
tot aan de voeten van koningin Wilhelmina, die er eerst
van schrikt en daarna hartelijk lacht ; en het schijnt
geen einde te willen nemen : aldoor maar nieuwe groepen,
gescheiden door de kapel van verscheiden regimenten. E indel i jk na ruim twintig minuten, loopt het af. Weer rijden
de f r ingante paardjes der gidsen in mooien bocht aan.
Onder uitbundige geestdrift nemen de Vorsten en Hun gevolg
weer plaats in hunne rijtuigen achter de roode koetsiers.
Zij rijden de plaats nog eens rond tusschen de neigende
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maatschappijvlaggen. Aldoor maar zingt onder mij het
eeuwige Wilhelmus, en ik mag u verzekeren dat na de zoo
verteederende aandoening van de voorbijtrekkende kinderen
het oogenblik onvergetelijk grootsch is.
N. R. C. , 28 JuQ i 1911.
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NA HET KONINKLIJK BEZOEK AAN BRUSSEL
NABETRACHTING

Onze correspondent te Brussel schrijft :
Ik ontmoet daareven in het telegraafkantoor een der
oud-gedienden van het Brusselsch journalisme. Blijkbaar
nog onder den indruk van ons journalistenbanket van gisterenavond, beziet hij mij met verteederde vriendschap,
treedt op mij los , vat mij bij den bovensten knoop van
mijn gekleede jas, en zegt :
"Kaaskop," - aldus noemt hij mij sedert vier-en-twintig
uur, "Kaaskop, ik wensch u geluk. Ik ga verder, en wensch
ook me-zelf geluk. Want koningin Wilhelmina, waarvan gij
sedert Zondag verklaart dat zij de vorstin is van uw geestelijk vaderland, is ook voor mij een der schoonste dagen
van mijn leven geworden. Ik heb aan uwe zijde sedert negen
maand drie staatshoofden in mijn goede stad ontvangen.
De ontvangst van den eerste was magnifiek en pompeus.
Het was als de intocht van een zegevierend keizer. Wilhelm,
keizer der Duitschers, heeft in October laatstleden Brussel ingenomen, zoo niet bij macht van wapenen, dan toch
met een imponeerend prachtvertoon, met het autoritaire
van blik en snor, met het akelige doodshoofd dat zijn
shako versiert, met eene beslistheid in heel zijn optreden, waar de vriendelijkheid wel niet bij uitgesloten
was , maar die de gewoonte van het bevel , de vastheid van
den wil, de zekerheid van gehoorzaamd te zullen zijn zóó
uitdrukkelijk aantoonden, dat de bevolking er maar al
te zeer onder den indruk van kwam. En het was een prachtig
feest , maar een eigenlijk blij feest was het niet....
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Toen kwam papa Fallières, en toen werd het heel anders.
Gij weet dat ik zoozeer van Frankrijk houd als gij van
Holland, en dat doen we allebei om dezelfde redenen. Ik
zag dus, niettegenstaande het professioneele scepticisme,
de Fransche president met hetzelfde gevoel van sympathieke
nieuwsgierigheid, als gij koningin Wilhelmina. En ik beken
het u, - maar zeg het niet over ! - : het is eene teleurstelling geweest . President Fallières is zeker een allercharmantst man, maar wij hebben maar al te goed gevoeld...
dat hij geen koning was . Een koning alleen kan als een
koning ontvangen worden. Het Brusselsche volk gevoelde
het van bij de aankomst van den president . Niet dat de
aankomst zoo koel was . Integendeel ! Ik zou haast gaan zeggen
dat hij het te weinig was, al te familiaar luidruchtig,
geenszins eerbiedig, en van een jovialiteit die grensde
aan ongemanierdheid.... En nu is koningin Wilhelmina gekomen. Ik had ze nooit gezien, dan op hare portretten, waar
ik geen enkel geslaagd van kan vinden. Want zij heeft
me eerst verrast, uwe koningin, en daarna onmiddellijk
ingenomen..
Verrast door eene beslistheid in haar optreden, waarin
ik het bewustzijn zie van den plicht, van haar kon ing inne pl icht , die bij eene nog zeer jonge vrouw, de vrouw die
ik mij nog steeds als Wilhelmientje voorstelde, bepaald
eene schoone uitzondering mag heet en . Ingenomen door eene
schoonheid, die , waar zij allen onnatuurlijken opsmuk
weert, des te meer treft en des te beminnelijker maakt.
Is het om die dubbele hoedanigheid van haar persoon, dat
de ontvangst van koningin Wilhelmina zoo'n heel bijzonder
karakter draagt ?Want het is onmiskenbaar : deze ontvangst
draagt den stempel eener gezelligheid, eener voorname
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gezelligheid, eene gezelligheid van goeden huize, die
mij weldadig heeft aangedaan. Zelfs ons luidruchtig volk,

onze Noordergascons, wist zijne uitbundigheid te bedaren
tot eene warme, maar eerbiedige genegenheid. Ik ken het
Hollandsche volk niet zoo goed, maar stel me voor, dat
koningin Wilhelmina zich hier als onder hare onderdanen
moet hebben bevonden, zoo goed heeft de populus bruxel1 ens i s zich op de hoogte , op de toonhoogte van de koningin
der Nederlanden weten te stellen. Gelukkig de volkeren,
die vorsten hebben als deze jonge koningin, die zonder
ander vertoon dan den glimlach harer schitterende tanden,
haar volk weet op te voeren tot haren beminnel i j ken adel
en die zulken gemoedstoestand ook bij ander te verwekken
weet alleen door hare aanwezigheid..... En daarom , o Kaaskop, wensch ik u nogmaals geluk !"....
Ik deel u dit kort gesprek meê, o lezer, omdat ik weet
dat het op nauwkeurige wijze weergeeft wat velen hier
voelen. En trouwens, de karakteristiek van de drie staatshoofden, die ons kwamen bezoeken en van dat bezoek zelf
is onmiskenbaar juist. Daarom dan ook wilde ik het u niet
onthouden.
N. R.C. , 29 Jai 1911.
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ADHUC VlVENTI
Brussel, 2 Augustus.

In· den gedenksteen, te Venetie ter eere van den doge Francisco Morosini opgericht, staat als opschrift gebeiteld :
Francisco Maurocenio, Peloponnesiaco, adhuc viventi",
"aan Franciscus Maurocenius, den Peloponnesische, hij
nog levende". En nu is dezer dagen in Belgie iets gebeurd,
dat mij dit opschrift oruniddellijk in het geheugen heeft
gebracht, en mijn Italiaansch-Belgisch hart van vreugde
heeft doen popelen. Ik, die ten tijde van dien Morosini
in de Adriatische republiek een condottieri heb moeten
zijn, die sonnetten dichtte aan een onbekende geliefde,
- ik geloof stell ig aan reincarnat Ie , geachte lezer, ik heb de herinnering aan dat vorig bestaan mogen paren
met de gevoelens van den Belgischen journal Lst , die ik
thans ben; en daar is een prima-kwaliteit-geestdrift uit
ontstaan, zooais ik er weinig heb mogen beleven.
Want we hebben in Belgie tegenwoordig een man, van
deze'lf'de eer als aan Francisco Morosini te beurt val t ;
een man, wien weI geen krijgsroem beschoren is, maar dien
men, met wat goeden wil, oak tach weI voor iets al s een
doge kan houden ; een man dien men meer dan eens levend
heeft willen villen, maar die, als belooning voor den
fioed dien hij heeft _getoond, toen de vl.ad ing dre igde ,
thans zijn standbeeld krijgt : "adhuc Viventi" : eene
eer die nog al.l een Conscience mocht genieten, geloof Ik,
en die thans graaf Paul de Smet de Naeyer in letterIijken
zin op het voetstuk brengt , Ja, minister van State de
Smet de Naeyer kr i.jgt , in zijn Ieven , terwij 1 hij nog
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betrekkelijk jong en krachtiger dan ooit is, zijn standbeeld te Oostende, midden in de weeldewerken waarvan hij
de voedstervader is; en zijne bronzen oogen zullen mogen
staren, wijd-uit, over de Noordzee, evenals die van Francisco Morosini nog steeds kijken over de Adriatica.

Gij, Hollanders, die van zulke fastueuze pralerij geen
idee hebt , gij zult u misschien afvragen waar en hoe de
heer de Smet de Naeyer deze eer verdiend heeft . Ik wil
u de herinnering wat opknappen, en dan kunt gi j zelf , als
gij u bij deze warmte nog de moeite wilt geven, zelf over-

wegen of dat standbeeld werkelijk onontbeerlijk was.
Ik zeg u maar onmiddellijk, dat ik graaf de Smet meer
als een symbool wil beschouwen, dan als een persoon. Toonbeeld van den katholieken-staatsman-op-rustgeld, - op
enorm veel rustgeld, - vertegenwoordiger van dat soort
oud-katholieken, waar gezel Vandervelde eens van verklaarde dat zij in en door de f inanc i e zouden ondergaan, is

minister de Smet de Naeyer opgestaan, is hij opgekomen,
heeft hij uitgeblonken in een tijdperk, dat van zijn stand-

beeld inderdaad als de allegorie van eene autocratischkapitalistische regeering zal maken. "E in treuer Diener
seines Herrn", zooals Grillparzer zegt, is graaf de Smet
de Naeyer de groote minister geweest van een groot koning.
Want ook in 't kwade kan men groot zijn. Leopold de Tweede, die de menschen wist te doorpeilen en te schatten,
had in hem onmiddellijk den man gezien, dien hij noodig
had om zijne groot sche p l annen uit te voeren. Over den
aard van die groot schhe id kan natuurlijk getwist worden,
evenals over de grootheid van beide staatslui , koning
en minister. Maar onmiskenbaar is de oppermachtige personaliteit van Leopold I I , en even onmiskenbaar is de opper532

machtige onpersonaliteit van dezes eersten handlanger,
den Gent s chen advokaat en nijveraar de Smet , dien hij
opvoerde tot graaf en tot eersten minister, met het bevel,
uit te voeren, al was het nóg zoo moeilijk, wat zijn

koninklijke wil had gedroomd. Zonder groote schranderheid,
had de graaf een wil die alleen voor dien des konings

onderdeed . Hij zou trouwens geen Gentenaar zijn geweest,
hadde hij geen breeden blik en geen breed gebaar bezeten.

Minder dan middelmatig redenaar, stotterend en zonder
strengheid, bezat hij eene overweldigende werkkracht,
die zijne eigene wijze van denken en betoogen was. Hij
had geene gedachte , of zij werd daad , en aan zijne daad
erkende men hem beter dan aan zijne gebrekkelijke gedachte
Zulke kracht mocht Leopold II niet ongebruikt voorbij
laten gaan. Zijn wil triumpheerde over deze koppigheid;
de heerschzucht van den minister vond in de leiding van
zijn Meester een spoorslag en een bevrediging. Hij aanvaardde met gretigheid, de "tweede in Rome" te zijn. Hij
was de arm, de aldoor-arbeidende arm, die gehoorzaamde
met vreugd aan het koninklijke hoofd; want hij , die geen
genie bezat , hij gevoelde dat zijn arbeid geheel dezelfde
zou zijn geweest , indien hij het Leopol diaansch vernuft
hadde bezeten.
In hoever die arbeid in België geestdrift verwekte
gij weet het . Die reuzenwerkkracht , die stipt en ij vervol
de reuzenontwerpen van Leopold uitvoerde, zij werd beschouwd als een ramp. Ook was het met een gevoel van verlichting, toen men het kabinet-de Smet de Naeyer vallen
zag op de vraag der naast ing van Kongo : een neerlaag
ook voor den Meester, voor Leopold II.
Van dien val is graaf de Smet de Naeyer nooit meer
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opgestaan. Toen de Meester stierf, verdween de Dienaar
bijna geheel uit het openbare leven. Maar hij krijgt zijne
weerwraak; levend nog wordt hij in brons gegoten; men
zal hem, hoog daar op zijn steenen voetstuk, verbeelden,
als eene laatste illusie, met zijn ministerkleeragie aan,
want minister is hij geweest, nietwaar, in den Latijnschen zin van het woord; maar om goed aan te toonen dat
hij voor 't oogenblik niets, absoluut niets meer te verrichten heeft - integendeel ! - heeft de vernuftige beeldhouwer hem eene symbol ieke pose gegeven : hij heeft hem
de armen op den rug gelegd... En aldus gaat graaf de Smet
de Naeyer de eeuwigheid in, "adhuc v ivent i . "
N. R. C. , 3 AuguAtcus 1911.
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OUDE KUNST TE MBCHELEN

Brussel, 5 Augustus.
Geen enkele Viaming heeft nog het recht , geene specialiteit in oudheidskunde te wezen. Weet hij niets af van
wiegedrukken, dan is hij op zijn minst een fijn kenner
van oud kantwerk; versmaadt hij porcelein, dan houdt hij
zich in elk geval bezig met drijfwerk; heeft hij geen
oogen voor schilderijen, dan gaat zijn belangstelling
ongetwijfeld naar stikwerk; en heeft hij nooit heel goed
Romaansch uit Gotisch weten te ondersche iden, dan voelt
hij toch in zijn binnenste de ziel van een folklorist.
Sedert de tentoonstelling der Primitieven te Brugge , in
1902, is men geen goed Vlaming meer, er zich van te desinteresseeren; en het is beschamend, zijne onkunde te durven
bekennen. Het zou trouwens moeilijk zijn, voortaan nog
geheel onkundig te wezen. Want sedert een kleine tien
jaren zijn de tentoonstellingen van "ouden rononel" - zooal s gisteren mij een dorpspastoor ze l , die trouwens een
prachtige colletie drijfwerk bezit - zoo overvloedig geworden, dat de belangstellende, die niet rijk is als Carnegie, aan de regeering weI een bijzonder stipendium zou
moeten vragen om naar al de exposities te kunnen reizen,
waar oude kunst en kunstnijverheid wordt getoond. Op Brugge is Antwerpen gevolgd, en op Antwerpen DInant , en op
Dinant Brussel , en op Brussel nu terzelfder tijd Charleroi
en Mechelen. En iedere tentoonstelling specialiseert zich;
telkens is er iets .anders te zIen , dat u verlokt tot de
reis. En zoo komt het al heel duur te staan, een ontwikkeld Vlaming te zijn.... wien het niet toegelaten is,
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geen kunstkenner te wezen.
In Mechelen heeft men bijeengebracht : de kerkelijke
kunst der provincie Antwerpen, de oude Mechelsche kunstambachten, en de locale folklore. Gisteren zou kardinaal
Mercier die tentoonstelling openen. Blazend gelijk de

locomotief die ons voortzeulde, zijn wij er op het middaguur heengestoomd. En het is niet zonder teleurstelling
dat wij terug zijn gekeerd.
Eerste teleurstelling : kardinaal Mercier was afwezig.
De hitte had hem toegelaten, genoeg ongesteld te zijn
om het karweitje der opening op andere schouders te laden.

Die schouders waren het onaantastbare eigendom van een
prachtig-purperen Monsignor, , die op paus Pius X lijkt,
met vingeren bevend van eerbied uit een geel-papieren
briefomslag de openingsrede van Zijne Eminentie langde,
en deze in sierlijk Fransch voorlas, nadat een kapitein
in politiek, als voorzitter van het inrichtingscomité

de roem van Mechelen als kunststad gezongen had, eraan
had herinnerd hoe prachtig een tijd het was toen hier
onder Karel den Vijfde de edelste kunstambachten bloeiden : het koperdrijven, het speldewerken, het leervergulden, terwijl de glorieuze beiaard zong boven de hoofden
dier kunstrijke arbeiders. Is Mechelen niet de geboortestad van meester schilders als Vrancke van Lint en de
Van Battel's , nog al te weinig bestudeerd; van beeldhouwers, als Christophel van Stackenbroeck, Jan Biesselinck
en den grooten Faydherbe; van bouwmeesters; van tapijtwevers en klokkegieters; van koperdrijvers en goudsmeden
die de wereld door bekend en gezocht waren ?..... Mechelen
is helaas zijn verleden niet trouw gebleven, en ik vermoed
dat het niet zonder ironie is dat de voorzitter wees op
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de tegenwoordige meubelmakerij , die België overstroomt
met leel i j ken namaak tegen spotprijzen... De vertegenwoordiger van den kardinaal toonde beteren smaak door
in het heden alleen de beiaardier Jef Den i j n te noemen,
de glorie van zijn moederstad, waar ik u trouwens al genoeg over verteld heb om er heden te mogen over zwijgen...
Aldus de inhuldigingsredevoeringen. Waarna het bezoek
begon, tusschen de groepjes van bekende gezichten : de
upper-ten der openingsplechtigheden, een stuk of wat
volksvertegenwoordigers, een paar sukkelige senators,
veel priesters, enkele dames, en boven alles uit de eindebooze en steeds keurige Paul Lambot t e , bestuurder der
Schoone Kunsten, die zijn minister verving, misschien
wel omdat deze even ongesteld als kardinaal Mercier was.
En glimlachjes hier, en handdrukjes daar, en de gesprekken
die in zulke gevallen gehouden worden : "Tiens, vous ici ?"
.

- "Mais oui, mais oui .... Cela m' intéresse beaucoup ... .
Et puis : j'expose..."
En wij kuieren door de zalen, wel wat heel druk. En
dan komt de tweede teleurstelling.
Ik zal niet beweren dat deze tentoonstelling geene
interessante stukken bevat . Na Brugge echter en na Dinant,
na de bestendige expositie in de zalen van het Half -eeuwpark (het Heerenhuis uit de 17de eeuw en de collecties
van ons museum voor dekoratieve kunst) , gaat Mechelen
het daargeziene niet te boven. Buiten enkele stukken,
is bijna alles middelmatig. Behalve het groote paneel,
welgekend, uit de kerk van Hoogstraeten, dat uit de School
moet komen van dien "Maître de Fl émal le" , waarin men Jacques Daret heeft erkend en die hier Robert Campin wordt
genoemd; behalve een klein Byzant i jnsch t ript iek j e en
537

een paar oude kopieën naar Van der Weyden en Van der Goes,
is er weinig onder de schilderijen, dat kan worden vermeld. Het houten beeldhouwwerk is beter, en vooral zeer
talrijk. Ook hier zijn echter de schoone stukken zeldzaam,
hoewel bijna alle aantrekken door het leuke realisme der
houdingen en gelaatsuitdrukkingen. Zeer eigenaardig, zonder meer, de vele "Geloken Tuinen". En waarlijk al te
talrijk de kruisbeelden die, zonder de minste aesthetische
waarde , zonder de minste afwijking van aangenomen norma,
in rij zijn opgesteld.
Er zijn enkelë schoone wandtapijten; er is heel bijzonder stikwerk. Maar weêr : er is waarlijk veel te veel.
En na de collectie Errera in het Cinquantenaire had men
heel wat strenger dienen te zijn, wilde men ongustige
oordeelvellingen ontgaan. Ook aan cibories en miskelken
is er van het goede te veel; prachtige stukken ziet men
nauwelijks tusschen veel middelmatigs. Wat echter uiterst
merkwaardig is, vooral om de volledigheid, dat is de verzameling koperen kande l aar s . Hier kan men we rke l i j k de
verscheidenheid en de evolutie der vormen nagaan, al had
men de stukken meer methodisch kunnen opstellen. Verder

heeft men nog enkele 16de- en 17de-eeuwsche kamers pageboot st , met goede meubelen , wat. gleis - en drijfwerk , mooi
behangleder, eenig interessant drukwerk. Er is eene interessante apothekers j . Dit alles staat echter weer achter
bij wat Brussel biedt in het bekende 17de-eeuwsche heerenhuis.
En nu de folklore : weer enkele kamers, heel erg namaak. Eerre echte kantwerkster maakt echte kant , naast het
zaaltje waar eene pracht ige verzamel ing kanten te zien
is, die echter weer voor de studie geheel ongeschikt is
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bij gebrek aan methode. Jonge meisjes verstellen op uitstekende wijze oud stikwerk en bewijzen aldus het voortleven eener eeuwenoude huisindustrie..... Een lekkere
geur lokt ons aan : wij zijn in de afdeeling suikerbakkerij. Versch gebakken 1 iggen er de koeken, staan de stiller-

haantjes en -sinterklaasjes, vindt men er de "babbeleers"
en andere "spekken". Eene zeer goede collectie van "schil-

den" of "schilderijen", gelijk men te Gent zegt, van "ducatons", zooals zij in Brugge heet en : p i j paarden schijfjes die, fel beschilderd, "nieuwjaarskeus" in peperkoek
en "vollaards" in koekendeeg versieren...
Ziedaar wat er te Mechelen te zien is. Ik herhaal
het loont wel de moeite van een bezoek, maar.... er is
beters geweest. En weer rijst de vraag : waarom staan
de verzamelaars hunne bijzonderste stukken niet af, was
het ook maar in bruikleen, aan de bestaande musea te Brussel, en aan dat voor folklore te Antwerpen, waar ze, methodisch opgesteld en door deskundigen verzorgd, der studie zeer bevorderlijk zouden zijn, - en daar komt het
i_r f ers op aan ! - , liever dan ze te sturen naar tijdelijke
tentoonstellingen, waar ze , door gebrek aan behoorlijke
local it eiten, meestal onvoldoende te zien zijn en slechts
voor geringen tijd blijven ? Niet all een zouden de specialisten er bij winnen, maar zelfs de moraal zou er bij
zijn gebaat, vermits op die wijze de schijn-nederige
pochers van het "Et puis : j'expose", de ijdelheid van
het bezit niet meer zouden vermogen uit te stallen voor
vrienden en kennissen, die wel een tentoonstelling binnenloopen, waar men altijd iemand "du monde" ontmoet , maar
nimmer musea bezoeken, waar alleen ernstige belangstellenden worden aangetroffen.
N. R. C., 7 Auguo t cvs 1911.
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HOOR EN NA HET BEZOEK
Brussel, 7 Augustus.
Ik heb verkozen, u niet onmiddellijk na het vertrek van
koningin Wilhelmina uit België te schrijven over de wijzigingen, die het hoog bezoek in de onderlinge betrekkingen

van onze beide naties brengen kon. Daar had ik meer dan
éene reden voor, en de eerste is wel dat ik vreesde te
vervallen in de speciale rhethoriek, die als een natuurlijk correlarium van het vorstelijk afscheid is. Daar
heet het "dat het bezoek alleen dé banden toehalen kan",
"dat de wederz i j dsche hartelijkheid der vorsten zeker
weêrklank vinden zal bij hunne volkeren", "dat eene nieuwe
aera van verstandhouding, waarbij handel als nijverheid
ten zeerste zouden gebaat zijn, thans zeker aan zal breken." Daar zulke gemakkelijke bombast eiken gewonen krantenlezer bekend is, heb ik niet gemeend, er mijn persoonlijk vernisje over te moeten strijken.
Br is een tweede reden, waarom ik niet zulk afscheidsvlaggetje aan 't wapperen heb gebracht . Het is,omdat
ik er eene strijdvraag bij had moeten aanraken, die het
niet gepast was, naar me voorkwam, zoo maar dadelijk uit
te vechten. Hare Majesteit Wilhelmina is met het spreken
van de gemeenschappelijke taal Harer onderdanen en van
de Vlamingen al heel karig geweest . Zelfs in het paar
volzinnetjes, tusschen Haar en burgemeester Max gewisseld,
is van die gemeenschap niet gerept , wat wél het geval
was, zoo ik mij niet vergis, - al kan ik het op het oogenbl ik niet nagaan, - toen koning Albert werd ontvangen
op het stadhuis te Amsterdam. Daarom heeft men van Vl aam-
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sche zijde gesproken van ontgoocheling en teleurstelling.
Hadde ik nu onmiddellijk na de afreis hieromtrent mijn
meening moeten neerschrijven, dan ware de teleurstelling
bij de Vlamingen verbittering geworden , en dat heb ik
willen voorkomen, want ik ben te fier, Vlaming te zijn,

om grofheden te verwekken , die zich hadden komen voegen
bij de reeds zeer betreurenswaardige onbeleefdheden, bij
het bezoek door Vlamingen begaan, en die ons niet ter
eere strekken. Zeker, ik ben de eerste om te betreuren,
dat ons Nederlandsch niet heeft geklonken, ook aan de
koninklijke tafel. Eene teleurstelling is dit echter niet
geworden bij mij , omdat ik wist dat het niet anders kon,
of alles moest in 't Fransch gebeuren. Het Hollandsche
hof hecht nu eenmaal meer aan protokol dan andere hoven.
Dat paar zinnetjes Nederlandsch op het Brusselsche stadhuis zijn er eene afwijking van, die misschien al gemor
verwekt . En trouwens , is dit een negatie van het feit,
dat eenzelfde taal benoorden- als bezuiden-Moerdijk
klinkt ? Zou eene off icieele sanctie dit feit versterken ?
Heeft het tegendeel dit feit verzwakt ? .... De taal der
vorstelijke hoven en de taal der diplomatie hebben, goddank, geen weerklank bij het volk. Want dan zou Holland
misschien meer verfranscht zijn dan België... Waar nog
bij moet worden gevoegd, dat koningin Wilhelmina's bezoek
vooral de Belgische vorsten gold, en dat ze dus, buiten
het protokol om, wel het recht had de taal te spreken,
die ze verkoos. Werd ze nu daarenboven, weze het ook in
de Vl aamsche hoofdstad, ontvangen door de Belgen, dan
kon zij niet vergeten, dat dezen een tweetalig land uitmaken. Uitsluitend-Nederlandsche toosten en toespraken zouden bij de Walen een grot e st at ie hebben uitgelokt , waar
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geen koning schuld van zou willen dragen; dat koningin
Wilhelmina zich dus niet in onzen taalstrijd heeft willen
mengen, begrijp ik maar al te goed. En als ik nogmaals
betreur, dat ze niet langer en met meer nadruk onze taal
heeft gesproken - een gevoel dat ik met al de Vlamingen
deel natuurlijk, al weet ik te verklaren waarom zij verwaarloosde het te doen en al neem ik die verklaring aan,
- als zij het zelfs veel minder deed dan koning Albert
te Amsterdam, dan kan het ook wel wezen omdat koning Albert in Holland geen protest te vree zen had, hetgeen in
België wel het geval was . En ik, die anders den strijd
voor het Vl aamsche recht alles behalve vrees , kan me goed
voorstellen dat koningin Wilhelmina heeft verkozen hem
te weren.
Ik geloof dat thans , nu een tiental dagen over het

bezoek heen zijn, vele Vlamingen denken als ik, al hadden
zij er bij het bezoek zelf eene andere meening over. Het
is de tweede reden waarom ik liever eenigen tijd heb gewacht , het gedrag van Hare Majesteit te vergoelijken,
zoo niet goed te keuren.
Er is een derde reden, die de beste is .Die is dat ik
u niets feitelïjks mee kon deelen, en wist dat ik later
wel wat mee te deelen zou hebben. Thans kan ik u een paar
feiten, een paar werkelijkheden wijzen, die als het gevolg

van het hoog bezoek kunnen worden beschouwd. Ik verheug
mij, ze u over te brieven. Eerst dit, dat gelijkmaking
van post-, telegraaf- en telefoontarief binnenkort tus-

schen beide landen verwezenlijkt zal zijn. Gij weet dat
het principe hiervan in Holland als in België was aangenomen, doch dat het bezwaar bestond van het geldverlies,
hetwelk hier uit moest ontstaan. Onze toenmalige minister
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van Financiën, de heer L iebaert , bleef hierom tegen het
ontwerp gekant . Onze nieuwe minister , Michel Levie , heeft
echter ingezien, dat dit verlies binnen weinige jaren
zou zijn ingewonnen. Hij geeft dus toe; in Nederland,
zegt men, geeft men insgelijks toe , en het leidt haast
geen twijfel meer, of de hervorming komt er.
Andere hervorming : voor een paar jaar al werd gelijk-

making en wederkeerige uitvoerbaarheid der wetten op het
failliet voorgesteld. Het ontwerp ging van België uit.
In Nederland werd het minder goed ontvangen, en nogal
verminkt naar het Belgisch bureel der toenaderingskonanissie teruggestuurd, met het gevolg dat minister de Lantsheere verkoos, het maar te laten rusten. Nu heeft echter
Carton de Wiart den heer de Lantsheere aan het departement
van Justitie vervangen, het ontwerp weêr in handen geno-

men, en er bestaat thans weer kans, dat het in Holland
goed onthaal zal vinden, en tot goede uit slagen leidt.
Gij zult zeggen : dit zijn geen recht streeksche gevolgen van koningin Wilhelmina's bezoek. Ik geef het toe,
daar dit bezoek alleen uit beleefdheid, - weze het dan
ook uit vriendschappelijke beleefdheid, - en niet uit
politiek geschiedde. Er is trouwens geen gesprek geweest
tusschen den Hollandschen en den Belgischen minister van
Buitenlandsche Zaken, wat symptomatisch en onontbeerlijk
schijnt te zijn. Men vergete echter niet , dat koningin
Wilhelmina van bij hare aankomst , en onmiddellijk na het
diplomatische korps, de leden van het bureel der HollandschBelgische toenaderingscommissie heeft ontvangen, wat toch
ook wel beteekenis heeft en zeker goede gevolgen hebben
zal op de houding van sommige weigere leden dier commissie. En op het oogenblik dat we zien welk dreigement con-
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flicten als die van Marokko zijn voor kleinere staten,
dan is, voor de toenadering tusschen onze beide landen,
deze daad van Uwe koningin ook wel in het oog te houden,
al kan er ook geen spraak zijn van offensief en defensief
verbond, en al zijn Holland en België gevrijwaard door
hunne onzijdigheid....
Maar ik wil niet verdwalen in beschouwingen over wereldpolitiek. Te meer daar ik u een paar meer gemoedelijke
gevolgen van het bezoek heb te vertellen. Het schijnt
nl. vast te st aan , dat prins Hendrik dit jaar nog de gast
zal zijn van koning Albert te Oostende. Bn het heet ook
niet onmogelijk, dat koningin Wilhelmina over twee jaar
de wereldtentoonstelling van Gent zou bezoeken. Het bezoek
aan deze stad, waar nog steeds orangistische families
verblijven, kan een t r iumpht ocht worden, en het zekerste
teeken der geheel-volvoerde verzoening tusschen beide
vorstenhuizen.
Laat mij nu komen tot mijn besluit. Vóor het bezoek
van koningin Wilhelmina - en dit mag thans wel worden
gezegd - was men in België niet zoo geheel overtuigd van
de hartelijke gezindheid die in Nederland, of beter gezeid

in sommige Nederlandsche kringen tegenover ons werd gekoesterd. Na het bezoek is daar zeer stellig veel in veranderd. De belangstelling der koningin in de toenaderingscommissie en 't feit dat tezelfder tijd twee belangrijke
toenaderingspunten hunne oplossing tegemoet gaan; de voorgenomen bezoeken andererz i j ds , bewijzen dat die achterdochtige Belgen zich hadden vergist . Het weze dan ook
zoo : dan zal het bezoek Uwer vorstin voor beide volkeren
een zegen zijn geweest.
N. R. C . ,
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Augto t ws 1911.

WEDSTRIJD VOOR BE IAARDSPELERS TE BRUGGE

I
Brugge, 13 Augustus.
Weêr eens in Brugge ; al is het nu ook Brugge op zijn
slechtst...
0 vrees niet : ik ben niet verwend. Want zoolang ik
Brugge ken, is Brugge tot in het merg bedorven. Het wemelt
er, winter als zomer, van vreemdelingen. In eene stad
als deze, waar meer dan elders de openbare meening, het
on ?" heerscht, bestaat thans eene vrijheid
"qu'en dira Von
die wij zelfs in Brussel niet kennen : men mag er zich
kl eeden , men kan er gekleed.... of uitgekleed gaan zooals
men wil, zonder zelfs door kwezelkens en begijntjes opgemerkt te worden. En dat reeds breekt de Brugsche stemmigheid. Eet in Brugge geen vleesch op een geboden vastendag, of ieder weet het . Maar kleed er u aan als een kind
der pampa's of als eene dochter-van-Albion-op-reis, en
ge hebt bij de bevolking, die anders wel satirische neigingen heeft , niet den minsten bijval.
Heden is het eene echte invasie van jonge dames in
tennis-schoenen, nauwsluitende japonnen en doorschijnende
jurken. De hitte heeft meer dan elk jaar de badplaatsen
onzer kust bevolkt . In geen enkel hotel nog het minste
plaatsje. En dat is nu eens een buitenkansje voor het
vlak-bij gelegen Brugge. Bij de gewone bezoekers hebben
zich dus de badgasten gevoegd. En de Engelschen zijn er
thans zoo talrijk dat , zoo ik niet heel goed het tegendeel
wist , ik zou kunnen

ge l ooven , dat in de hoofdstad van

West-Vlaanderen de omgangstaal een Angel-Saksisch dia545

lekt is... Dat is reeds een eerste euvel , voor wie , als

ik, naief genoeg is aan het klassieke Brugge te hechten :
de "doode maged" van Ledeganck, de "Bruges - l a-Mort e" van
Georges Rodenbach, die men liefst moet zien in den herfst,
onder den motregen...., al was het maar omdat in dergelijke atmosfeer al het val sche , het modern-oude, het maakwerk weggedoezeld wordt.... Heden is het echter een dier
felle, dier wit- gloeiende dagen, waar de Brugsche schoonheid niet tegen bestand is. En het is het tweede euvel
waar ik onder lijd.... Gust ave Kahn , de Fransche dichter,
heeft eens een stukje geschreven dat heet "Bruges Clair".
Het roept op gelukkige wijze een Brugge op dat , buiten
de traditie, niet te minder heel eigen blijft : een Brugge, dat in de blijheid leeft die Meml inc' s Onze Lieve
Vrouwen ontroerde. Maar heden is het geen blijheid : het
is een foltering. Het is een stormloop van zon aan de
steenen gevels, die pal staan en blinkend als kurassen.
En onder de weêrkaatsing dier blinkende huizen is het
geen geneucht e , geloof me , te wandelen.
Ik vreesde een derde euvel : er zou, behalve de vreemdelingen, te veel volk zijn in Brugge . Scheld me nu uit

voor idioot , maar ik herhaal : ik hecht aan de "doode
maged", en niets is me hinderlijk als Brugge-in-rumoerigfeestelijke-stemming. En heden - z ooal s morgen trouwens -

viert Brugge feest. Er is een "Nederlandsche (lees : internationale) wedstrijd voor beiaardspelers." En ik, die
wel meer van dergelijke gelegenheden in deze stad heb
meêgemaakt , ik vreesde voor mijn sentimenteel-mystiek
Brugge, en nog meer voor me-zelf. Temeer daar Georges
Rodenbach, in zijn roman "Le Car i ll onneur" dergelijke
wedstrijden van klokkenisten heeft beschreven , en dat
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ik met schrik bevangen was, er evenveel volk bij betrokken
te zien als deze zoete auteur bij zijne beschrijving Voorgeeft.
Goddank, hierin althans zijn wij gespaard gebleven.
Het is me zelfs eene aangename verrassing geweest , vanoch-

tend, toen ik bij mijne aankomst gewaar mocht worden,
dat de bevolking zich voor de gebeurtenis niets warm maakt,
- waar ze, met deze 37 graden hitte wel groot gelijk in
heeft . En na de drukte , veroorzaakt door de noodwendigheid, voor vannacht aan een bed te moeten geraken, is
alles verder heel kalmpjes vergaan. Ik heb gegeten. Door
l eêge straten ben ik tegen drie uur naar het lokaal gegaan dat der drukpers was voorbehouden, over de Groote
Markt waar Breydel en De Coninck als het desolat iebeeld
stonden der dubbele verlatenheid, en slechts een zeer
oude fox bereid scheen te zijn naar het beiaardconcert
te luisteren... Geen wonder trouwens dat de Bruggelingen
weinig belang stellen in den wedstrijd, want daar zijn
twee wel heel goede reden voor : 's Zondags eten de burgers van Brugge goed, veel, en lang; en daarenboven :

sedert een maand hooren zij van 's morgens zeven tot 's
avonds acht het repeteergin der mededingers, zoodat ze
lengerhande het programma van buiten zijn gaan kennen....
Ik bel bij de "Burgerlijke Godshuizen" aan : hier mogen
wij, buiten alle stadsrumoer, naar de klokkenisten luisteren . Een oud , gladgeschoren man doet open . Men heeft hem
opzettelijk tot het leven geroepen van op een schilderij
van Memlinc of Van Eyck; hij is Judocus Veydt in 't jon-.
gere tenzij hij Jan Moreels in 't oudere was. Nieuwsgierig
vervolgt hem een langgebaarde makker. Deze komt bepaald
uit een paneel van Holbein den Jongere. Beide heeren zijn
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om deze gelijkenis niet te fierder; zij leiden mij vol
Brugsche beminnelijkheid in een mooien tuin, waar onder
een accacia, een Amerikaanschen eik, een beuk en een ahorn
de perstafel staat . Ik groet er twee Engelsche confrères,
die er opzettelijk uit de landen van overzee voor kwamen;
ik druk er de hand van de Brugsche collega's; en stel
vast dat er uit Brussel niemand is overgekomen. Memlinc
en Holbein maken het druk om mij : zij bieden mij een
stoel aan en een sigaar; een glaasje bier ("wit of bruin,
meneere ?") of een glaasje water ("het beste van Brugge ! ") . En als ik, verlegen om al die voorkomendheid, het
gebodene heb aanvaard , gaan ze zitten tegen den gevel
van hun huis, langen hunne gouwsche pijp, die ze zorgvuldig stoppen, en verkondigen aan hunne respectievelijke
eegade, die eene prachtig-beperelde muts draagt met breede
binders, dat ik "een meneere uit Holland" ben...
Wij wachten en wachten maar : beiaardiers hechten bl i j kbaar niet aan stiptheid, want we zijn al mooi over den
tijd. Tot opeens daar heel hoog in de lucht eene zindering van klank gaat , eene schuchtere trilling, die geen
klank durft worden, eene vreesachtige en toch blijde aarzeling van klokkegezang. Eene teere ont roering komt in
de lucht , in de kruinen der boomen, in 't fijne gebladert
van den accacia, op de fezelende beukebladeren. En zij
ontroert zelfs dat oude hart van mij , dat soms zoo kinderacht ig-on j ournal ist isch is...
En nu gaat de wedstrijd maar joviaal aan den gang.
De mededingers spelen eerst een opgelegd stuk : "La Reine
et le Berger" van Paul Wachs, waarvan mij de titel raadselachtig blijft, maar dat mij bij de schaarschte van het beiaardrepertorium wel geschikt voorkomt : een gemakkelijk
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en goed-gerythmeerd thema, met rijp-aangehouden bassen,
waarbij de klokkenist zijn vaardigheid bij toonen kán in
klavier- als in pedalenspel. De eerste uitvoerder is Ant.
Nauwelaerts, van Lier : een zeer beslist speler, die in
zijn stuk-naar-keus, een moeilijk"Andante cantabile" van
den beroemden Jef Denijn, van Mechelen, berekend op virtuositeit, bli jk j eft van buitengewone vaardigheid. Het belet me niet te vinden dat zulke muziek indruischt tegen
wat men zich van klokkenspel voorstelt; zij moge dan ook
door vele hoedanigheden uitmunten; waarbij komt, dat zulke
radheid kan passen bij het lichte carillon van Mechelen,
maar op den zwaarderen beiaard van Brugge, die daarenboven
in zijne klankladder zeer ongelijk is, eerder pijnlijk aandoet. Dat de heer Nauwelaerts het stuk niettemin tot zijn
volle recht liet komen, bewijst geheel te zijner eere. De
heer Danneels volgt hem op. Hij bezit beslist de Brugsche
"gezapigheid" : eene beminnelijke traagheid, die toelaat
elke bijzonderheid te laten gelden. Zijn spel is heel
verzorgd, hoewel wat al te gemoedelijk-langzaam. Die gemoedelijkheid wordt zelfs wat vervelend in "La chère Maison" van J. Dalcroze, dat niet schijnt te willen vlotten. De heer Aerts is veel vaster in zijn spel, hetgeen
hem niet belet zeer juist en zeer gevoelig te nuanceeren.
Waar hij echter het idee haalde, als "morceau au choix"
een stukje uit te voeren, dat gewoonlijk in den cirkus
de performances der gedresseerde olifanten begeleidt,
weet ik niet. Hoe arm de beiaarden, - of zijn het de
beiaardiers ? - aan geschikte muziek zijn, moge hier uit
blijken. De heer Verrees, die voor heden den wedstrijd
besluit, is in zijn voordracht stipt en nogal koud; zijne
bassen zijn dof ; al blijkt uit zijne uitvoering van

549

"Carmen",

vol moeilijkheden, eene onbetwistbare knap-

heid.
Aldus liep het voor heden af. Morgen hooren wij vijf
nieuwe klokkenisten. En intusschen ga ik mij verkwikken, zoo gij 't mij toelaat, aan een voedsel dat ik bij
geduld heb verdiend.
N. R.C . , 15 Augc,vstws 1911.
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II
Brugge, 14 Augustus.
Ik heb iets op mijn geweten, en dat moet er af. Ik heb
in mijn brief van gisteren geschreven dat Brugge's schoonhe id allereerst te lijden had aan eene invasie van Enge l sche misses die, met hunne opz ichtel i j ke en niet altijd
mooie kleeding, waar de Brugsche meisjes ze met gretigheid bij navolgen , als een aanslag op alle stemming uitmaakten. Heden trek ik de beschuldiging in, en zeg er
een welgemeend mea culpa over. Want ik heb gisterenavond
een avontuurtje beleefd, dat mij bekeerd heeft, en verzoend met den Engelschen opschik - of gebrek eraan.
Een avontuurtje in Brugge : het feit is zeldzaam genoeg, om verteld te worden. Niet dat het zoo interessant
zou zijn! Het is geenszins pikant ; het is zelfs niet geestig. Maar 't verhaal ervan bezorgt mij misschien de vergiffenis van de betrokken dames en van de Bruggelingen
die ervan leven. Luistert dan.
Na den eten, 's avonds , was ik in de gevallen schemering gaan kuieren langs kaden en grachten. Ik had er gerustheid teruggevonden die men op den Groot en Markt niet
moest zoeken : het beiaardconcert had het volk dan toch
buiten de huizen gelokt , en nu zat het , pufferig , op het
terras der café's, de waarde der klokkenisten te bespreken, biertjes drinkend, moppen vertellend, de heeren losjes, de dames stijf, de dochters opgedirkt , de kinderen
rumoerend : een gezelschap dat ik liefst ontloop, vooral
in kleine steden waar iedere vreemdeling onmiddellijk
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wordt opgemerkt . Ik liep dus langs de reien, langs het
Minnewater met de blauwende zwanen roerloos op het donkere
vlak, langs de vesting eindelijk met zijn hoogen molen...
De wandeling had lang geduurd. Toen ik weer den Grooten
Markt bereikte waren de familievaders met vrouw en kroost
bijna allen verdwenen . Ik kon dus zonder hinder aan een
terras gaan zitten, mij laven, even uitrusten. Want ik
was wel wat moe; en dan, de melancholie der verlaten avondgrachten, stom onder het zwarte loover der oeverolmen,
was in mij gezonken. Ik zat daar, bijna alleen voor de
wijde, wijde markt , donker en stil. Achter mij , in de
herberg, huilde drenzerig een haperige viool Gounod's
"Ave Maria " , begeleid door een ronkend-rasperige guitaar..
Daarna zong een zure meisjes-stem "Funicul i-Funicula".
En dan weer de viool. En dan weer een "o Sole mio !",
van het hysterisch-scherp gillend meisje. Mijn moeheid
was een angstige mistroostigheid geworden. In het naastgelegen café lachte men zoo luidruchtig en zoo brutaal,
dat ik het onderging als eene persoonlijke beleediging.
Het It al iaansche meisje kwam een cent afbedelen : ze had
een droef-ziek gezichtje en hinkte verschrikkelijk. Mijn
overspannen zenuwen trilden in mij van walg en van medelijden : het was de ontreddering van den eenzame, van
den gedwongen eenzame , van het ellendige wrak dat op een
meer drijft zonder zichtbare oevers... en toen zijn ineens,
op de oneindige en duistere plaats, om de hooge dik- don kere oprotsing van het standbeeld, drie wazig-witte gestalten verschenen, drie Engelsche vrouwen in het leelijke
toilet dat mij 's middags Brugge onooge l i j k had gemaakt.
Waren zij jong of oud ? Waren zij mooi of Teelijk ? Ik
zal het natuurlijk nimmer weten. Alleen, gratielijk bewe552

gend, draaiden zij rondom het standbeeld. Ik ging mi j
aan ze interesseeren : welk een idee, om elf uur 's náchts
deze plaats te komen bezoeken ? ... Zij, aldoor maar , hand
aan hand wonden rondom het beeld eene zacht-bewegende
guirlande. Ik hoor, op een oogenblik dat de drenzige viool
zwijgt, het melodische stijgen hunner stemmen. Zouden ze,
met zulk geluid, niet mooi zijn ? Indien ik wat dichter
bij ging zien ? ... Maar neen : de werking dezer broze
gratie niet breken... En ik blijf zitten. Bewogen van
eene zoete emotie - idioot , nietwaar ? - heb ik mijn moeheid en mijn moedeloosheid vergeten... Eindelijk fladderen
de drie lenige gestalten heen. Ik zie ze, haast spijtig,
achter een hoek verdwijnen. En zij zijn allang weg, als
ik mij hervat. Ik lach me zelf uit. Wie weet hoe leel i j k
ze waren ? .... Maar voor mij zijn ze , onbetwistbaar, het
gewenschte geneesmiddel geweest. Hoe zou ik haar dan niet
dankbaar wezen ? ... En opgewekt ben ik dan gaan slapen.
Vanochtend heeft de beiaard mij wakker gemaakt, breedgolvend door 't open raam een lied van Peter Benoit b innenz ingend . Onmiddellijk flitst mij eene gedachte door
het hoofd : de toren der Hallen beklimmen; de beiaard
van nabij te zien.
En lezer, ik heb het maar gedaan. Sedert ik, bij het
bezoek van koningin Wilhelmina, tot in de hoogste nokken
van 't Brusselsche Broodhuis ben gekropen, leeft in mij
de geest van Merovack. Ik wijk voor geen paar honderd
treden terug, zelfs niet bij zeven en dertig graden in
de schaduw. Hedenmorgen heb ik er niet minder dan tweemaal vierhonderd tachtig onder mijne voeten hooren klinken of kraken, want zij zijn deels in steen en deels in
hout. De trap wentelt, in de dikste duisternis, aldoor
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hooger op. Van tijd tot tijd een flits klaarte door de
reet van een deur of een kijkgat . Op een open plaats waar
men even uit kan blazen : de kamer van het voormalige
gemeente-archief, met prachtige ijzeren deuren uit de
dertiende eeuw; de enorme koperen trommel van den rammel
met zijn dertig duizend vijfhonderd gaatjes waar de pinnetjes in zitten die de stalen klokkekabels aan het trillen
brengen; en daarnaast het zwaar raderwerk van de groote
horloge, waar elke cijfer achttien voet hoog is .... Excels ior : nu zijn wij aan het kamertje van den be iaardspeler ,
de lange orgelbank waar hij over glijdt, de palmhouten
stangen van het klavier, de zware pedalen.... Hier staat
ook de kachel , de keukentafel , het koperen vet l ampken,
het verdere huisgerei van den eremyt die hier woont, weer
een Memlinc-type die mij , in 't vertrekje daarnaast, toont
hoe de triumphklok in beweging wordt gebracht : acht mannen gaan aan beide zijden boven op de klok staan, het
zijn hun lichaamsgewicht en hun gebaren die ze aan het
luiden brengt ; en met haar vliegen telkens die zestien
man omhoog en omlaag, boven den kolk van den gapenden
toren.... En nog hooger : en hier zijn het de acht en
veertig klokken van den beiaard; de heel groote die dui-

zenden ponden wegen - en zij klinken het mooist - tot
de rinkelende bellen van pas enkele kilo's, en die zoo
helder zingen... Wij zijn geheel op het hoogste van den
to ren , met een onvergetelijk vergezicht. Onder deze honderd meters, - want zoo hoog staan wij ongeveer -- liggen
kronkelend de straten en stegen, flikkeren de pleinen
tusschen de roode en blauwe blokking der huizen. Verder
staat op het veld de haver oranje-fel te roosteren. De
Brugsche vaart is een z i lverbl inkende lijn door de wazig554

he id der paarsende akkers . En daarachter ziet men de grillige lijn der duinen van Blankenberghe en van Heyst , doorkorven van het breed kanaal naar Zeebrugge .... Gij kunt
in de volledige werken van Longfellow lezen welke gewaar-

wordingen gij op deze hoogte van den Halletoren te ondergaan hebt. Ik kan er dus over zwijgen ; laat me weer door
de duisternis naar beneden glijden, waar een frissche
en welverdiende dronk me wacht.

En vanmiddag dan, voortzetting van den beiaardwedstrijd.
N. R. C . , 15 Augu/s tws 1911.
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DE BETOOGING
Brussel, 15 Augustus.
Gisteren zei me Leo (ge weet wel : Leo, de portier der
Brugsche Godshuizen, die zoo goed op Judocus Veydt lijkt
en zoeaaf is geweest van den paus) , - gisteren zei me
Leo : "Dat zal wat zijn morgen, Meneere !" Ik vroeg
"Wat zal het dan zijn ?" Hij wedervoer : "Wel, te Brussele,
met de manifestatie van de rooden en van de blauwen, voor
hun algemeen stemrecht en voor de school zonder God, en
tegen meneere Schollaert ! En dat het zoo warm is ! En
dat zij zooveel pintjes zullen moeten drinken ! En dat
zij dan gaan vechten , alleszins ! " En Leo trok bedenkelijk
en hoofdschuddend aan zijn pijp....
Ik was er op dat oogenblik niet ver van, de vrees van
Leo te deelen. Het was daar zoo claustraal-vredig onder
mijn accacia; straks zou weer de zoete bries de zang der
zacht-blijde klokken over onze hoofden voeren; en... morgen, ja, dan zou ik weer aan het groote-stadsleven meê
moeten doen, het groot e -stadsleven opgevoerd tot haar
paroxysme, en, al was ik kwasi-zeker dat er niet gevochten
zou worden - ik ken die betoogers en die betoogingen :
eigenlijk feestvierders en plezierpartijtjes, - 'ik had
er eenige vrees voor, zoo plots weer in het overweldigende
menschenvolte gesmeten te worden, zoo plots na de Brugsche sluimer-kalmte.
De regee r ing , zij, was de meening van Leo b l i j kbaar
toegedaan : uit al de hoeken van het land had ze gendarmes
ontboden. Dezen, ten getale van achttienduizend zegt men,
lagen in het hal f eeuwp ark , elk met dertig kar ab i j nkoge l s
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gewapend, de lange sabel goed geslepen, de paarden gereed
gezadeld... En erger : al de soldaten van het garnizoen
waren geconsigneerd, eveneens voorzien van wat noodig
was om ieder dertig betoogers te straffen indien zij al
te luidruchtig of bij daden het algemeen kiesrecht mochten
eischen... Zulke maatregelen wijzen er misschien wel op,
dat de ministers in hunne nauwe schoentjes zaten; en.. .
.

Zij hadden ongelijk, de ministers. Er is wel enorm
veel volk geweest : toen ik gisterenavond laat uit Brugge
terugkeerde, spuwden de treinen massa op massa op 't as-

phalt der perronnen. Het was een geschreeuw, een herrie,
een gejoel van belang. Vlaggen en wimpels, opgerold, worden op de schouders naar buiten gedragen. Reeds kleuren
in de knoopsgaten de roode en de blauwe rosetten en bloemen.
Op de hoeden prijkt het portret van gezel Vanderve l de ,
op anderen een kaart waar enorm de S en de V (Suffrage
Universel) genoeg den wensch der dragers bekend maakt.
De mindere herbergen, in de zijstraten van het station,
zijn opgepropt van dorstige bezoekers. De kleine hôt el s
spuwen de drommen weer uit , die hier vergeefs om logies
kwamen vragen. En velen zullen vannacht op straat hebben
geslapen....
En vanmorgen , van voor vijven al , is het nog veel erger
geworden. Niet minder dan honderd vijftien speciale treinen zijn uit Noord en Zuid binnengestoomd. Per slot van
rekening zal het Ministerie van Spoorwegen het meest van
al door de ant imin i st er iee l e bet oog ing zijn gebaat. Het
zal betaald zijn geworden, het Ministerie, om af te treden . Nochtans zult ge zien dat het , in zijn ondankbaarheid,
zich te steviger aan zijne bank zal klampen....
Bij tien uur. Aan 't Noorderst at ion is het zwart van
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manifestanten. De laatste bijzondere treinen zijn binnen.
Nog rijden eenige s j eezen . en chars -à-bancs uit dichtbijgelegen dorpen en steden aan. Boven al die zingende hoofden wapperen roode , en ook enkele blauwe ,vlaggetjes en

vanen . Sommige monden bijten in stevige boterhammen , tot
over hun ooren. Andere monden hebben zich zóo overvloedig
reeds aan Brusselsche vloeistoffen gelaafd, dat het evenwicht er een gevoeligen knak bij gekregen heeft . Er zijn
ook grappenmakers . Zoo is er een Waal die , op een plankjee
aan een langen stok, twee poppetjes vertoont , die Vandervelde en Schollaert moeten verbeelden. Vandervelde heeft
een zwaren hamer in de linkerhand. En als de ingenieuze
Waal nu aan een touwtje trekt , dan gaat die 1 inkerhand
met den hamer regelmatig omhoog en omlaag, en komt telkens terecht op het hoofd van Schollaert...
Om half-elf ga ik post vatten op de Noordlaan, om den
stoet voorbij te zien trekken. Om mij heen zijn de kijkers
niet zoo heel talrijk, en vooral heelemaal niet strijdlustig. Het moet gezeid : de massa, de eigenlijke menigte,
die niet aan politiek doet of bij geen politieke groepeering is aangesloten , gevoelt blijkbaar weinig voor de

dri j fveeren der betooging. Geestdriftig is ze niet. Ze
juicht alleen als bekende mannen voorbi j treden, en durft
zelfs hartelijk lachen als op kartels en banderollen de
beste bedoeling der wereld op eene eenigszins naieve wijze
wordt voorgesteld... Het is kwart voor elven. Drie fusees
knallen los als doffe slagen op een enormen trom. De stoet
moet thans , van op de gedempte dokken waar hij is opgesteld geworden, in aantocht zijn. En inderdaad, daar is
hij . Vooraan, op zware paarden, de vlaggedragers . Onmiddellijk daarop al de socialistische volksvertegenwoordi558

gers en senatoren, waaronder verscheidenen hunne vrouw
en kinderen hebben meêgebracht . Niet voltallig zijn de
liberalen : daar ontbreekt Neu j ean , deken der gematigde
1 iberalen, daar ontbreekt Dupont , ondervoorzitter van
den Senaat . Zouden die heeren allicht het algemeen kiesrecht volgens socialistisch stelsel niet zijn bijgetreden ?... Dan volgen de Brusselsche socialisten. Zij zijn
ongemeen talrijk. Voor hen dragen zij de vlaggen van al
de naties : een zonderling bewijs van hun internationalisme. Talrijke kartels eischen, vlak achter den rug der
liberale senators, den dood der burgerij; duizenden monden
huilen de internationale : "Ecrasons la bourgeoisie I"
En zoowaar,, de heer H ymans slaat de maat met zijn hoofd,
terwijl naast hem Vandervelde dapper op stap marcheert...
Daar zijn de socialistische vrouwen, die, in 't Vlaamsch,
ook voor haar-zelf algemeen kiesrecht eischen. Verder
de groep van Sint Gillis, die een symbolisch schilderij
dragen : een dikke "bourgeois", die als de hellehond Kerberos vier hoofden heeft ede vier stemmen, die hem het
meervoudig stemrecht verzekert) , wordt ten gronde geworpen door een reus, die natuurlijk het socialisme moet
verbeelden. Nu wisselt het woud der roode lappen af met
enkele blauwe vlaggen : de Brusselsche liberalen. De studenten worden aangevoerd door eene juffrouw in 't rood.
Er wordt gezongen van "A bas Malou ! " en "A bas la calot t e ! " Daar het Heme lvaart dag is,zingt een groep : "Ave
Maria" ... Eindelijk, na een uur, is Brussel voorbij , Leuven volgt , en verklaart onder meer : "Wij , stadgenooten
van Schollaert, wij zijn tegen de Kloosterwet." Nieuw
getoeter en geschetter, nieuwe vlaggen en banderollen
kondigen Nijvel aan. En daar is, achter veelkleurige vanen,
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Antwerpen, burgemeester De Vos aan het hoofd. Een anarchistisch student draagt een zwarte vlag met een doodshoofd, hetgeen overvloedig de noodwendigheid van het algemeen kiesrecht bewijst. De dames van Berchem betuigen
luidruchtig hunne feministische overtuigingen. En daar
is Mechelen. En daar is Lier. En daar is Willebroek...
Flinke gymnasten in witte trui , met bloot e armen, stappen
aan achter een napoleontischen krijgsmarsch : het is de,
oneindige, groep van "Vooruit" uit Gent , hun bralle zangen, hun gutturalen tongval uitgalmend, bewust en traag,
zonder uitdaging, maar zeker van hun wil en van hun macht.
En dan : de Gent sche 1 iberalen, met hun Fransch kartel,
dat verzekert : "geen demokratische regeering zonder samenwerking van liberalen en socialisten." En nu komt Aalst
aan. Pieter Daens, die er woedend uitziet (zooals trouwens altijd) , voert , achter de groene vlaggen, talrijke
kristene-demokraten aan. Priester Fonteyne, die ze in
een versleten soutane volgt en met een groen wimpeltje
wuift , oogst vele toejuichingen... Om kwart voor twee
defileert West-Vlaanderen. Brugge eischt "onderwijs in
eigen taal." De Brugsche kristen-demokrat ie heeft er dit
versje bijgedicht :
"De Christene Volkspartij ,
Standvastig, kloek en vrij ,
Vraagt dat voor arm en rijk
Het stemrecht zij gelijk"....
En zoo gaat het voort, lezer. Het is half-drie, en heel
het Wal en l and moet nog komen... Als we hier vier uur en
half hebben gestaan, is eindelijk de laatste man verdwe 560

nen , en besluiten de gendarmes den stoet.... Ik mag mij
van verdere beschrijving onthouden, nietwaar ? ... .
En of het mooi was ? Ja, en overweldigend ook, maar
door de lengte en op den duur vooral vervelend... In het
park van Sint Gillis hebben de meeste liberale en socialistische volksvertegenwoordigers het woord gevoerd voor
een

joelende massa, die al niet heel veel zal gehoord

hebben. Dan is de stoet uiteengegaan. En, zooals Leo van
Brugge vreesde : er zijn veel pintjes bier gedronken.
Van vechten heb ik echter niet gehoord, gelukkig !....
En de gevolgen ? Het moet bekend : voor de socialisten
is het een u itmunt enden dag geweest . Het is een monstering
der krachten geweest , en die krachten zijn imponeerend,
veel , veel talrijker natuurlijk dan die der liberalen.
Er komt bij , dat dit hoofdzakelijk de dag is geweest van
het algemeen kiesrecht , zooals de socialisten het eischen,
met als eenige toegeving aan de liberalen, dat de ouderdom
voor den kiezer van 21 op 25 j aar wordt gebracht . En deze
betooging is de bevestiging, dat heel veel Belgen zulk
kiesrecht verlangen, - wat eene socialistische overwinning
is.Die talrijke Belgen (men heeft ze in den stoet op
twee honderd duizend geschat, wat waarschijnlijk eene
overdrijving is) eischen ook den leerplicht, maar die
wordt hun door niemand meer geweigerd. En voor wat de
schoolwet aangaat : er bestaat weinig gevaar , dat zij
binnenkort weêr opduiken zal. Zoodat de groote beteekenis
van den dag ligt - ik herhaal het - in den socialist ischen
eisch van eenvoudig algemeen kiesrecht.
Dat hebben van meet af vele liberalen voorzien, en
met geen goed oog. In de groot-industrie zijn talrijke
liberale kopstukken misnoegd. Zij zien met spijt de kente561

ring der liberale partij in soc ial ist i schen zin voltrokken. En na de verkiezingen van Mei kon die spijt zich
wel uiten in eene afscheuring.
Daaruit blijkt meer en meer, dat in België de partijpolitiek het veld ruimt voor sociale politiek. Er zijn
alleen nog conservatieven - doctrinaire liberalen en oudkatholieken -, en vooruitstrevers - radikalen, socialisten
en jong-katholieken. - Men kan het feit betreuren : het
loochenen mag men niet . En daar nu de kracht van jong-katholieken nagenoeg opweegt tegen die van socialisten en rad ikalen, kunnen wij nog een mooien strijd bijwonen, als binnen enkele jaren de conservatieve partijen tot eene infieme en onbeduidende minderheid zal zijn herleid....
Dit moge de moraliteit van dezen dag wezen.
N.R.C ., 17 Augu/stu6 7911.
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WEDSTRIJD VAN BE IAARDSPELERS TE BRUGGE

III
Brugge, 15 Augustus.
Drie uur. En weer zit ik in den tuin der Godshuizen, in
dien tuin van het klooster dat in de 17de eeuw hier de
Kartuizerinnen oprichtten, en onder de accacia die haar
vroom gepeins heeft beschut, naast het perkje waar stervende geraniums zwaar te geuren staan. Ik ben de eerstaangekomene. Louis, de man met den Holbein-kop, oud douanier die zich hartstochtelijk toelegt op het pijpenrooken,
heeft me, minzaam glimlachend in zijn grooten baard, binnengelaten; en nauwelijks zit ik aan onze withouten perstafel, of de geschoren Leo , die een Memi inc gelijkt, oudzoeaaf van den paus is, en aan zijn horlogeketting een
kruisken draagt gelijk de kloosterknechten, komt me vragen : "Belieft meneere wit of bruun bier ? En zal meneere
een sigare smooren ?" ... Brave lieden, waarom is die tuin
der Brugsche godshuizen niet in Brussel gelegen ? Het
zou mijn zoetste vreugde zijn, mijn vrije uren tusschen
u beiden te komen slijten; gij zoudt mij vertellen, in
uw lieflijke sprake, van den slag bij Castelfidardo en
van de strandroovers die de kust onveilig maken; wij zouden wit of bruin bier drinken, en wij zouden vredig en
blijde zijn...
Maar daar zijn de Brugsche en de Engelsche confrères.
Wij kunnen beginnen . Men begint .
Eerst is het de heer De Mette, beiaardier der stad
Aalst. Heel los speelt hij het opgelegde stuk : "La Reine
et le Berger", van Wachs, waarvan de sent iment ee l e titel
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me meer dan ooit een geheim is. Daarop volgt de schoone
marsch uit Tinel's "Klokke Roelant." Men voelt onmiddellijk dat De Mette een veteraan is van het klokkeklavier;
niets gaat van zijn spel verloren, al is het ook niet
steeds streng rythmi sch .
Dat rythmische bezit de heer Hasselaar, die na hem
komt wel, maar men wordt gewaar dat het hem aan gewoonte
mangelt . De heer Hasselaar is de eenige Hol lander - hij
is van Amsterdam - die aan den wedstrijd deelnam. De andere Hollandsche beiaardiers, die verleden jaar te Mechelen in dergel i j ken prijskamp meededen, keerden eenigszins
ontgoocheld naar huis terug. "De Belgen zijn ons de baas",
erkenden zij ridderlijk, en zij verkozen zich ditmaal
te onthouden. De heer Hasselaar had den moed, eene uitzondering te maken, en hij had groot gelijk, want aan dien
moed paart hij onbetwistbaar talent. Hij weet wat een
beiaard is, wat men er als instrument van te verwachten
heeft. Zijn spel was dan ook vol intentie, 't intelligentste, misschien van alle mededingers. Dit bleek evengoed
in 't opgelegde stuk als in de Sonatine
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van Kuhlau.
Maar de weinige vertrouwdheid met het zware Brugsche
klavier deed, dat niet alles even goed tot zijn recht
kwam, en de voordracht met gaten viel. Niettemin werd
zij zeer opgemerkt.
De heer Van Beers (Antwerpen) , die na hen kwam en gekend staat voor een goed klokkenist , was blijkbaar niet
op dreef. Men stelt zijn groot gemak vast, maar men stelt
ook vast, dat hij er dikwijls naast klopt. Zijn stukjee
viel echter wel in den smaak, al is dat eeuwige tremolo
er tamelijk vervelend in.
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De heer Modeste de Mette volgt hem op. Hij is pas veertien jaar oud, en verrast onmiddellijk door zijn verbluffende vastheid. Wel begaat hij fouten van rythmus in "la
f il le du Régiment" : geen gelukkige keus trouwens, maar
zijn spel is waarlijk knap en zelfs fijn soms. Waarlijk,
er groeit uit dit kereltje een flink be iaardspe l er .
En toen kwam, om voor heden te eindigen, de Diestersche
heer Th. van de Plas.... Daar staat geschreven : "de laat sten zullen de eersten zijn." Dit kon best mogelijk zijn
ook voor dezen beiaardwedstrijd. De heer Van de Plas
is inderdaad en met éen woord uitmuntend. Het "Gondellied"
van Tinel heeft hij met nog meer fijne zekerheid vertolkt
dan die geheimzinnige "Reine et Berger" , die onbetwist
in hem den besten vertolker vond....
En nu, adieu Leo, en adieu Louis, en adieu waarde collega's. Tot Zondag, voor den eindpri j skamg .
N. R.C. , 11 Augu/stm 1911.
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KINEMATOGRAFISCHE ARCHIEVEN
Brussel, 19 Augustus.
Reeds een paar keer had ik hooren praten over de kinemat ograf i sche archieven der stad Brussel , maar wat dit eigenlijk kon zijn, daar had ik mij nooit rekenschap van gegeven. Gisteren echter ben ik eens naar den heer Des Marez,
den geleerden en hulpvaardigen stadsarchivaris, gestapt
en heb hem eens gevraagd wat of dat nu eigenlijk beteekende en, ziet, wat hij mij vertelde was zoo interessant,
dat ik het den lezers der courant niet onthouden wil.
Iedereen weet welk een gewichtige plaats de levende
fotografie in de laatste jaren in ons leven heeft ingenomen. De verst verwijderde landen, men bezoekt ze; de belangrijkste gebeurtenissen, men woont ze na enkele dagen
bij . Jongen en ouden van dagen verheugen zich in den film,
die ons onbekende volken, hoofdmomenten der hedendaagsche
wereldgeschiedenis, voor oogen toovert. Welk een prachtig
opvoedingsmiddel , maar ook welke onschatbare historische
bron !
De eerste, die dit historische nut inzag, is een te
Parijs wonende Rus geweest, Boleslas Matuszewski, die
in 1898 reeds een brochure uitgaf, getiteld : Une nouvelle source de l' histoire . - Création d'un dépôt de cinémat ograph ie h i st or ique . Hij had foto's genomen van het bezoek van president Faure aan den tsaar en deze voor den
president en in kazernen vertoond. Het groote succes dat
hij er mede had, bracht hem er toe aan de Fransche regeering voor te stellen een archief van opnemingen aan te
leggen, welke historische waarde hadden.
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Om allerlei redenen kwam er destijds van dit plan niets,
totdat het vorige jaar de Brusselsche wethouder Huysmans
op het denkbeeld kwam, zonder van zijn Russischen voorganger te weten, om in het gemeente-archief een verzameling
opnemingen aan te l eggen . Zijn p l an werd aangenomen en
de verdere uitwerking aan de zorgen van den gemeentearchivaris overgelaten. Het verkrijgen der eerste films ging
gemakkelijk genoeg ; de begrafenis van Leopold I I , de intocht van koning Albert , de bezoeken van staatshoofden
te Brussel , de plechtige opening van de wereldtentoonstelling, werden aangeschaft . Maar hoe moest men deze bewaren ? Het eerste internat ionale congres van archivarissen
.

en bibliotheekbeheerders, in 1910 te Brussel vergaderd,
bleef in deze het antwoord aan den heer Des Marez schuldig, nergens bestond een dusdanige verzameling, niemand
had er dus eenige ondervinding van. Ook de directeuren
der groote kinéma-ondernemingen, daaromtrent ondervraagd,
konden geen uitsluitsel geven ; bij hen heeft de film
slechts onmiddellijk en praktisch nut, hij wordt niet
bewaard maar weggedaan zoodra zijn actualiteit voorbij
is. De archivaris moest dus zelf een middel vinden voor
het bewaren der films en past nu dit toe.
Elke film wordt voorzien van een reep zilverpapier,
dat over de geheele opneming gelegd wordt en haar isoleert. De rol wordt nu eveneens in zilverpapier gepakt,
aldus in een blikken trommel gesloten, deze dichtgeplakt
en in een droge plaats (in Brussel de kelders) bewaard.
Zoo zal men over twee ,drie eeuwen te Brussel den intocht
van koningin Wilhelmina nog kunnen bijwonen. Iedereen
begrijpt terstond het nut hiervan. Ben historische bron
is altijd min of meer onzuiver, hetzij als gevolg van
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de samenstelling van den menschel i j ken geest , hetzij met
opzet bedorven. Ben foto kan ook nog vervalscht zijn,
maar wie begint er aan de ongeveer 1200 opnemingen van
een film een voor een te veranderen ? Ben zeer zuivere
bron dus, gevende het werkelijke leven. Men denke zich
eens een oogenbl ik, dat onze voorouders dit voor ons ge-

slacht hadden kunnen doen. Welke geheel nieuwe horizon
opent zich dan plotseling ! Ben voorbeeld : uit Huygens'
Voorhout en de tallooze gravures van onze stedebeschri j vingen kan men zich vrijwel een beeld vormen van het Haagsche leven in de 17e eeuw, maar welke voorbereiding, wat
een tijd eischa dit niet en hoe fragmentarisch, hoe onwezenlijk wordt het beeld dan nog ! Hadden wij den film;

wel, wij zouden onze voorouders zien leven, ze werkelijk
zien in hun ware gedaante, houding, kleeding en gebaren.
Dit alles is nu voor den Brusselaar uit de 21ste en
22ste eeuw weggelegd. Wil hij weten hoe op 26 Juli 1911
de koningin der Nederlanden door het voorgeslacht werd
ingehaald, hij gaat naar het archief en laat de opneming
voor zijn oogen afrollen. Wil hij een bizonderheid nader

beschouwen, reeds nu kan men, dank zij een vernuftige
uitvinding, de rol stil laten houden voor den lichtbundel
en op zijn gemak de opneming bes tudeeren . Zoo zal men
niet alleen historische gebeurtenissen, maar ook allerlei
dagel i j ksche zaken moeten kinematografeeren om een duidelijk beeld te kunnen krijgen van het leven in een gegeven

periode. Hieraan wordt nu gewerkt. Duizenden films zullen
noodig zijn; maar dan ook, welk onschatbaar materiaal !
Reeds nu heeft de kinema groote opvoedende kracht en
wordt, jammer genoeg, nog te weinig methodisch toegepast.
In plaats van onze kinderen opnemingen te laten zien als :
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de kinderen van den vagebond, de behekste kinderwagen,
de gesnapte inbreker, een moord door de telefoon en dergelijke hartverheffende zaken, is het beter, ja een verademing, wanneer er eens een film voorbi j rolt van leerzemen
aard, van opvoedende kracht. Velen zien dan ook in, dat
dit meer methodisch moet worden toegepast ; hoe het daarmede ten onzent staat weet ik niet , maar wel is mij bekend
dat de overheden van Sint Gillis, een voorstad van Brussel, het hoogl of f e l i j ke besluit hebben genomen am de kinema op school toe te passen en den kinderlijken geest te
onderwijzen met beelden, die wezenlijke opvoedende waarde
hebben.
Intusschen moet men zich niet ontveinzen dat de kinema
twee groote bezwaren aankleven, het eerste en geringste
is de trilling, die op de zich in groei bevindende oogen
verzwakkend werkt, maar met de aanhoudende verbeteringen
is men reeds ver gevorderd dit euvel op te heffen. Anderzijds is wel eens terecht gezegd, dat

de

kinema, die alles

als het ware kant en klaar laat zien, op de verbeeldingskracht der kinderen remmend zou werken, te weinig aan
haar zou overlaten. Welnu, een kundig opvoeder zal ook
dezen klip weten te omzeilen, door van de kinema geen
misbruik te maken. Maar afgescheiden hiervan is het tijd
de kinema de plaats te geven die haar toekomt in de opvoeding onzer kinderen en de toepassing hiervan niet meer
uitsluitend aan het particulier iniatief over te laten;
en daarom juist verdienen de kinemat ograf i s che archieven
op dit oogenbl ik onze volle aandacht.
N. R. C . , 20 Augu/s tws 1911.
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WEDSTRIJD VOOR BEIAARDSPELERS TE BRUGGE
IV
Brugge, 20 Augustus.
De laatste dag....
En weêr heb ik gezeten onder mijn accacia in den tuin
der Burgerlijke Godshuizen, naast de stervende geraniums
die bitter geuren. Ik heb er gezeten tot laat in den avond,
bij het schijnsel van een gelen lantaarn . En....
Maar voor ik hiermeê voortga moet mij een kwellende
opmerking van het hart . Ik heb nu, verleden week en heden,
drie lange namiddagen klokkenmuziek gehoord. Of beter
gezeid : ik heb op de klokken van den Brugschen beiaard
muziek hooren uitvoeren.... die me alles behalve als klokkenmuziek voorkwam. We leven in een tijd, dat beiaardconcerten zeer in de mode komen. Jef Denijn, van Mechelen,
is daar de groote inspirator van geweest . In Engeland,
waar ze geen beiaarden bezaten, worden er tegenwoordig
zoowat overal geplaatst, en Denijn gaat er jaarlijks met
enorm succes spelen. Het gaat zoover, dat men er speciale
tijdschriften voor gesticht heeft. En ik zei u dat voor
dezen Brugschen wedstrijd drie confrères ervoor het Nauw
waren overgevaren... En niet alleen in Engeland is de
belangstelling groot; ook in Nederland is ze ontwaakt,
en ook in Noord-Frankrijk, de eenige landen, trouwens,
met Vlaanderen, waar eigenlijke beiaarden bestaan. Men
mag dus wel spreken van eene renaissance der be iaardkunst .
Ongelukkig bestaat er geen speciaal klokkenrepertorium.
De beiaardspeler is dus gedwongen, zijn muziek te ontleenen aan die voor andere klavierinstrumenten. Nu zult ge
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denken : hij zal natuurlijk die stukken kiezen, welke
het beste passen voor klokken, - eenvoudige zangen, waar
iedere klank tot zijn recht bij kan komen; die men in
volle duidelijkheid, op afstand zoowel als onmiddellijk
onder den toren, hooren en volgen kan.
Welke vergissing van u ! Aangewakkerd door den virtuoos Den i j n , voeren de klokkenisten tegenwoordig werken
uit, meestal orgelmuziek, die zoo weinig voor beiaard
geschikt zijn, dat men er het klavier van onze eeuwenoude
instrumenten voor veranderen moet. Den i j n-zelf is de uitvinder van allerlei wijzigingen - pneumatische overdracht
van de toets op de klok, electrische tusschenkomst, wat
weet ik al ! - die hij overal wilde zien toepassen, en
die men zal moeten toepassen, wil men voortgaan op den
beiaard muziek uit te voeren, die, naar me voorkomt, er
allesbehalve voor geschikt is. Hebt ge al een c l ar inet
den zang der viool hooren nabootsen ? Zoo doen tegenwoordig de beiaardiers.... in 't veel ergere. Ik hou het dan
ook voor eene noodzakelijkheid, daartegen te protesteeren.
De beiaardtechniek is al lastig genoeg, dan dat men ze
niet willekeurig verzware, met geen ander gevolg dan het
instrument geheel van eigen aard en doeleinde te doen
afwijken. En dan zal het ook niet noodig zijn, eerwaarde
klokkespelen, die in hun steenen veste de eeuwen hebben
getrotseerd, op allerlei wijze te moderniseeren. Een beiaard is de zang van een collectieve volksziel. Die zang
wijzigen, het is die ziel verbasteren. En dat mag toch
niet , nietwaar ? Te meer daar er nog wel muziek best aat ,
- wij hoorden er dezer dagen - die, behalve de overgeleverde volksliederen, zoowel bij het instrument als voor
de volksziel passen, beter althans dan orgelsonates en
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operettedeuntjes.....
Maar laat me tot den wedstrijd t e rugkee ren . Wij zaten
dus, wij persmannen in onzen gezelligen tuin, zij de beiaarders in het smalle kamertje dat de Amsterdammer Hasselaar, die verleden week meedeed, hun "zwemkom" heeft gedoopt, want het is er, bij den lastigen arbeid, geweldig
heet. Heden zouden concurreeren zij, die verleden week
als de zes eersten werden gerangschikt . Helaas, uw landgenoot , de eenige vreemdel ing die aan den wedstrijd deelnam, was van het lijstje weggevallen, zoodat deze nog
alleen nationaal was. Het weze u echter een troost, o
Hollandsche lezers, te vernemen dat gespeeld werd op een
Nederlandsch inst rument . Het Brugsche carillon werd inderdaad geplaatst door Dumery, een geboren Amsterdammer,
in 1740....
Als eerste treedt Nauwelaerts op. Met het opgelegde
stuk le Meunier et le forgeron, nogal geschikt maar vol
moeilijkheden, legt hij bewijs van buitengewone bravoure
af, die nog aangroeit bij P. Benoit s Rubensmarsch, een
der stukken die op het klokkenrepertorium moest blijven,
en dat wordt uitgevoerd met gul geweld. Le Retour de la
Fauvette, van J. de Broeck moest alleen dienen om 's spelers wonderfijne nuanceering en zijne vingervlugheid te
bewijzen : Nauwelaerts heeft er met verbazende knapheid
in gezegevierd. Hij is na Denijn ongetwijfeld onze beste
beiaardier.
Edg. Aerts leed al te zeer onder de vergelijking :
leerling-klokkenist der stad Brugge ( het is zijn off iciëele titel) , heeft hij bewijs van vaardigheid willen
afleggen in Bel l in i' s Norma en in D on i z et t i' s Lucia di
Lammermoor. Hij is er in geslaagd, ...zonder meer.
572

Dat Karel de Mette virtuositeit bezit, wisten wij al.
Hij heeft het opnieuw bewezen in een Praeludium van Matthias van den Gheyn en in de Andante der Vide symphonie
van Haydn. Maar zijn spel is erg ongelijk : de man moet
erg zenuwachtig zitten, daar hoog in zijn t oren : men
wordt het aan zijne uitvoering al te zeer gewaar . Waarb i j
eene vervelende stoornis komt : onze -Lieve - Vrouweke rk
wil plots bewijzen dat ook zij klokken bezit; plots bonst
tegen de maat in, de zware s l ag der hoofdklok op den beiaardzang en alles wordt onduidelijk : de beiaardspeler
is blijkbaar onthutst, heeft al de moeite der wereld om
bij te houden ... Had men dan zulke incidenten niet kunnen
voorkomen ?
Blijkbaar niet : want nauwelijks is Verrees op De Mette
gevolgd, en zet hij een Praeludium van Bach in, of een
angstig-schel kloosterklokje begint te kleppen, weldra
in dit voorbeeld gevolgd door al de kloosterklokjes van
Brugge. Verrees staakt zijn spel. Is hij tegen de concurrentie niet bestand ? Is hij van zijn bank gevallen ? .. .
Wij loopen om inlichtingen : het is een ijzeren staf van
twee centimeters dik die aan het klavier gebroken is...
Onmiddellijk op zoek naar een smid. Het zal wel een half
uur duren, zegt men ons, voor men herbeginnen kan....
Wij vullen onze glazen opnieuw met bruin bier. Een aanzittende priester kort dien tijd met beschouwingen over vliegtoestellen en den heiligen Thomas , over de gedachtevrijheid en arbitrage, over onzen welbespraakten senator Monsignor Keesen en geluk in het huwelijk.... Het wordt zeven
uur : er zijn blijkbaar geen smeden meer in Brugge. Het
wordt half-acht : eindelijk kan Verrees zijn tweede stuk :
Les Dragons de Villars hernemen, dat hij trouwens vlot
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en met groote zekerheid uitvoert.
Het is geheel donker geworden. Leo met den Memlinckop , steekt den lantaarn aan . Ook in het kl okke kamert j e
.

zal men het vetlampje van den bewaarder hebben aangestoken ! En daar speelt nu, met ongehoorde vastheid, bet
wonderkind Modest de Mette, de veertienjarige koorknaap
van Aalst, eerst uit Judas Macchabee van Handel, daarna
een uitmuntend Lied van den Smid van Andelhof. Wij staan
andermaal verbaasd over de knapheid van het kind, waar
het de laatste mededinger, Van de Plas - die o.m. La Fille
de Mad . Angot buiten alle rhythme vertolkt - het zeker
niet bij haalt....
Eindelijk is alles afgeloopen, en wordt ons de uitslag
bekend gemaakt . Eerste is natuurlijk Nauwelaert s . De tweede prijs, ex aequo toegekend aan Verrees en Karel de Met -t e , wordt meer beknibbeld....
En daarna mogen we naar huis keeren, na drie aangename
dagen, gelijk ik er u dergelijke in Hol land, waar zulke
mooie beiaarden zijn, naar ik hoor, binnenkort toewensch,
en waar uwe landgenooten hunne weerwraak op de Belgen
kunnen nemen.
N. R.C. , 22 Augtotws 1911.
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KINEMATOGRAFISCHE ARCHIEVEN
Brussel, 22 Augustus.
Het stuk,dat ik voor eenige dagen over bovenstaand onderwerp in deze courant inzond, heeft o.m. blijkens een ingezonden artikel van den heer A. Dijkgraaf, onderwijzer
te Schoonhoven, in de kringen der opvoeders de aandacht
getrokken. In verband daarmede is het blijkbaar goed de
zaak nog eens dieper te beschouwen , dan ik het in mij n
vorigen brief deed. Immers wij staan hier voor twee wel
te onderscheiden vragen, die evenwel ten nauwste met elkaar verband houden.
Ten eerste hebben wij de kwestie : hoe moet er voor
gewaakt worden , dat de kinema-vertooningen, waar onze
jeugd zoo belust op is, haar niet alleen een oogenblikkelijke sensatie verschaffen , maar haar tevens iets van
meer blijvenden aard bijbrengen ? Het antwoord op deze
vraag is ten deele reeds gegeven, doordat de overheid
waakt dat geen stuitende voorvallen voor onze oogen mogen
afgedraaid worden; maar met dit zeer gedeeltelijke antwoord is de zaak nog niet opgelost. Dagelijks verschijnen

er nog films , die nu wel niet kwetsend voor de goede zeden
zijn, maar die dan toch een zeer verkeerden invloed oefenen op het kind en ook op de groote massa. Aan de ouders
is hier dan wel in de eerste plaats de rol toebedeeld
deze met hunne kinderen te mijden en aan de overheid am
het de ondernemers van zulk een bedrijf even lastig te
maken als zij het wel anderen doet, die zaken hebben welke
haar niet bevallen. In meerdere steden zou zij ook meer
positief kunnen optreden door b.v. de kinderen der gemeen575

tescholen eens per week op overheidskosten naar de kinema
te zenden, en aldus den eigenaar der inrichting in de
gelegenheid te stellen zijn nut te zien in het vertoonen
van aart rekke l i j ke en ontwikkelende films. Zeker het particulier initiatief kan in deze wel wat doen, maar m.i.
behoort hier toch de overheid zich niet te onttrekken
aan iets wat onweersprekelijk haar plicht is. Heeft een
bepaalde stad eenmaal één kinema in den goeden geest werkend, welnu de concurrentie zal de andere confraters dwingen dit voorbeeld te volgen. Ik spreek hier volgens de
ondervinding van hetgeen te Brussel gebeurt , waar in de
laatste twee jaren, dank zij den groot en naijver, het
peil der kinema-vertooningen zeer zeker gerezen is.

Dit nu wat het hedendaagsche geslacht betreft, maar
wij kunnen reeds nu wat doen voor de kinderen, die over
5 of 10 jaar de kinema zullen bezoeken; en dit is het
wat de k inemat ograf i s che archieven beoogen. Ook in deze

zou ik geen voorstander zijn van het ingrijpen van bijzondere personen, maar zou ik de zaak breed opgezet willen

zien; ik verzuimde in mijn vorigen brief over dit onderwerp aan te geven hoe ik mi j ' de praktische uitvoering
dezer archieven zou denken, laat ik dit bij deze gelegen-

heid dan herstellen. Om werkelijk voortdurend voor iedereen toegankelijk te zijn moet een archief niet aan een
particulier persoon of vereeniging behooren, maar staatsof stadsbezit zijn. En nu lijkt mij een archief van een
gemeente, dat onder beheer staat derzelfde overheden,
die voor zorg en opvoeding der stadsjeugd te waken hebben,
als vanzelf aangewezen. Wat zou het vooruitstrevend Rotterdam hier een prachtige gelegenheid hebben om wederom
te bewijzen hoe het steeds met zijn tijd medegaat. In
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mijn geest zie ik reeds een voorloopige bespreking tusschen den wethouder van onderwijs en den gemeentearchivaris. Hoe nu, men fotografeert elk poortje dat verdwijnen
gaat en het verdwijnende leven laat men zonder "in memoriam" zich zelf begraven ? Het intense leven onzer grootste havenstad is dat gek inemat ograf Berd ; kan men door
levende foto's aan de tegenwoordige schooljeugd l at en
zien welke inrichtingen het waren, die voor vijf, tien
jaren door de graanelevators en de kolentips vervangen
zijn ? En moet men geen maat rege l en nemen tegen het moment
waarop ook deze weder door meer moderne hulpmiddelen vervangen zijn ? En dit is slechts een voorbeeld uit duizenden; de electrische tram verdrong de paardetram en de
stoomtram; de mechanisch bewogen draaibrug, de ophaalbrug en zooveel meer. Wij allen weten deze zaken ons nog
voor den geest te t ooveren ; maar het nu opgroeiend ge s l acht zal zich over 10 jaren reeds moeilijk rekenschap
geven van veel wat vader en moeder nog zagen en het vertellen. Men schatte de snelheid , waarmede de moderne tijden ons voorbijmarcheeren, vooral niet te gering !
Voor de kosten behoeft een stad als Rotterdam de luxe
van een kinematografisch archief niet te laten, deze zijn
zeer gering. In Brussel is daartoe een som van 2000 franken 's jaars uitgetrokken en deze wordt lang niet opgebruikt . Hoe dat komt ? Wel men herinnere zich dat ik in
mijn vorig schrijven mededeelde dat voor de ondernemers
de opnemingen heel spoedig hun actueele waarde verliezen
en dan weggegooid worden, een enkele vraag en de ondernemer staat gaarne deze oude film aan ons archief af. De
eenige uitgave , die het zaak zal zijn terstond te maken,
is een toestel aan te schaffen, want men loopt gevaar
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dat - evenals dit met de fotografische platen en de lichtbeelden gebeurd is - de formaten veranderen; maar dit
zou desnoods nog bij een deskundige nader te informeeren zijn. In ieder geval zijn de kosten, zelfs indien
men eigen opnemingen laat doen , niet van overwegend belang; het is een kapitaal dat reeds na vier, vijf jaar

aan de schooljeugd zijn vruchten zal afwerpen.
Dus Rotterdam aan het werk, kinemat ograf ische opnemingen verzameld over leven en bedrijf in de wereld-havenstad !
N. R.C. , 23 Augwstu,6 1911.
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DE LIBERALEN EN HET ALGEMEEN KIESRECHT
Brussel, 25 Augustus.
Ik heb u , naar aanleiding van de machtige ant iclericale
bet oog ing van 15 Augustus j .1. geseind dat de afwezigheid
van sommige liberale personaliteiten in den stoet en onder
de Kamerleden der oppositie, erop wees, dat de eenheid
van meening aangaande algemeen kiesrecht , volgens het
stelsel "éen man éen stem", niet zoo gevestigd is als
men had gedacht , en in sommige liberalekringen , vooral
van het Wal enl and , waar de reactie tegen het socialisme
groot en soms dringend is geweest, het kartel tusschen
gematigde en uiterste linkerzijde met geen goed oog wordt
aangezien.
Het laatste nummer der "Revue de Belgique", het tijdschrift der Belgische liberalen, komt die meening bevestigen. Zij heeft onder socialisten en liberalen een inkwest aangaande algemeen kiesrecht met of zonder meervoudigheid ingesteld, en, zoo de socialisten natuurlijk éenstemmig hunne ingenomenheid betuigen met een stelsel waar
zij de parlementsliberalen toe hebben bekeerd, onder de
liberale leiders uit het Walenland zijn er, die met overtuiging aan de wet van 1893 blijven hechten. Dit wijst
op de oneenigheid. Paul Hymans, die de aflevering opent
op eene merkwaardige studie, ontkent ze niet. Hij zegt :
"Het denkbeeld der politieke gelijkheid heeft langzamerhand zijn weg gemaakt. Het is in de 1 iberale rangen doorgedrongen. In beginsel hebben de liberalen het sedert
lang aangenomen. Wel is er nog eenige afkeer, vooral te
Luik en te Brussel, onder eenige vreesachtige groepen
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van geringe getalsterkte. Ik ontken noch misprijs ze.
Maar ik vraag me af of de liberale politiek zich schikken
mag naar de gezindheid van eene uiterst kleine minderheid,
die zeker achtbaar is , maar geensz ins de levende en handelende kracht der partij uitmaakt ." En z iet : het is tusschen jongere en meer behoudsgezinde liberalen een toestand geworden, die veel gelijkenis vertoont met dien
van jong- tot oud-katholieken. En dat een bezadigde geest
als Paul Hymans, leerling van Frère-Orban en Bara en
trouwe volgeling der liberale traditie optreedt als woordvoerder der nieuwere opvatting, is meer dan symptomatisch.
Het is trouwens, uit opportunist isch standpunt , goed
te begrijpen en goed te verdedigen. Het toetreden tot
enkelvoudig algemeen kiesrecht was de prijs van het kartel
met de soc ial i st en . Dat kartel , hetgeen zoowat overal
staat tot stand te kamen, en het in groote centra al is,
moge voor de liberale nu ook niet onontbeerlijk zijn :
van zeer groot nut is het alleszins. Het kartel immers
brengt evenredige vertegenwoordiging meé op de lijst

der
kandidaten, en de overvloedige socialisten, die op volledige socialistisch-liberale lijst stemmen, kunnen op meer
dan éene plaats een liberalen zetel bevestigen, die anders
wankelend zou zijn. En, al kan men nu ook overdreven vinden dat op dergelijk argument een hervorming wordt aangenomen, van zulk ver- strekkend belang als eenvoudig en
enkelvoudig kiesrecht , in den strijd der linkerzijden
tegen de huidige regeering - en dar komt het voor het
oogenbl ik bij liberalen als bij socialisten op aan - is
het zeker van overwegend gewicht.
Wij doen overigens anders niet , zegt Hymans , dan eene
natuurlijke evolutie te volgen. In 1893 heeft de Kamer
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aan eiken Belgischen burger het kiesrecht gegeven, dat
een j aar daarvoor nog slechts 130,000 onder hen toekwam.
Dat kiesrecht was wel is waar meervoudig. Maar van in
1902 heb ik, Paul Hymans , verklaard, dat ik dit stelsel
niet bijtreden kon, daar vooral de katholieke partij er
profijt bij heeft.
En bij deze praktische reden voegt Louis Franck de
volgende theoretische beschouwing : "Het behoud van een
toegevoegde stem aan den vader van familie boven de 35
jaar zou geen merkelijke verandering brengen in de verdee1 ing der stemmen over de onderscheiden partijen. Het zou
eerder voordeelig zijn voor de arbeidende klassen, daar
onder dezen de huwelijken talrijker zijn dan onder de
burgerij . Toegevoegde stemmen geven aan dragers van diploma'sen bekleeders van sommige ambten kan zeker princi-

pieel worden verdedigd, maar het getal van dezen is in
evenredigheid z66 klein, dat zij bij eene verkiezing geen
mer ke l i j k verschil in den uitslag kunnen brengen . Het
zijn dus vooral de toegevoegde stemmen, vanwege de vijf
frank persoonlijke belasting op de huur of het bezit van

onroerende goederen, die moeten worden beschouwd. Deze
stemmen bevoordeeligen echter hoofdzakelijk het platteland, waar het stem-eigendom dikwijls ontmoet wordt
bestendige ongelijkheid ten voordeele der clericale partij. En dit is niet alles : zulke ri j kdomselementen bewijzen geenszins bevoegdheid in het beoordeelen van 's lands
algemeene belangen. Het meervoudig stelsel brengt in
den grond meê, dat de mee st -vooru itw i l l ende krachten
der bevolking, deze waarvan het doorzicht, de oeconomische
richting, het intense werk de grootheid van het land uitmaken, en dit zijn de groote steden en de nijverheids581

centra, uit de regeering sedert een kwarteeuw geweerd
zijn. En daarin ligt het sociale gevaar . "
Intusschen, het zijn die nijverheidscentra die tegen
het stelsel "éen man éen stem" protesteeren. Hun protest
is weliswaar zeer nederig en niet geestdriftig : de reden
daarvan wordt aangegeven door het antwoord van den minister van State E. Dupont, vice-voorzitter van den Senaat,
die terecht opmerkt : "De besluitselen der beide linkerzijden van Kamer en Senaat beantwoorden op volledige wijze
de vragen van het inkwest . Ik heb me, met al mijn collega's, bij die besluitselen neêrgelegd ." Het is inderdaad
waar, dat hierin persoonlijke voorkeur voor partijtucht
moest onderdoen. En zoo is het dan ook moeilijk voor Kamerleden, thans bedenkingen te gaan opperen tegen hetgeen.
ze zelf hebben goedgekeurd. Nochtans laten sommige politici hooren, dat enkelvoudig algemeen kiesrecht, zonder
meer, hunne sympathie niet geheel wegdraagt. Zij zouden
het stelsel willen gematigd zien, en door sommige maat rege l en als het ware geneutraliseerd. Heel hoog verheffen
zij echter de stem niet, en slechts de heer Fet twe iss ,
advocaat te Verviers, treedt op als verdediger der Waalsche
nijveraars, die, volgens Paul Hymans, zich nu maar moesten onderwerpen aan wat hun prestige tegenover hunne socialistische werklui den doodslag geven kan. De heer Fettwe i s s betoogt :
"Het meervoudig kiesrecht is vereenigbaar met het democratisch regiem. Slechts socialisten en christen-democraten bestrijden het onder voorwendsel dat het anti-democratisch zou zijn, maar in der waarheid vooral omdat hun
invloed op de massa gefnuikt wordt door de waarborgen
aan de uitoefening van het algemeen kiesrecht gebracht.
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Van liberale zijde zijn er, die het bekampen omdat het
de dorpen boven de steden bevoordeel igt ; de meesten zijn
bereid het aan de noodwendigheid eener gemeenschappelijke
actie met de arbeiderspartij prijs te geven, zoo er echter
worden gevonden, die het principieel vijandig zijn, dan
is hun aantal zeker gering.... Er bestaat geen ernstige
reden om het meervoudig kiesrecht af te schaffen. Sedert
het in ons land voor het eerst werd ingevoerd , werd het
ook in Koninklijk Saksen aangenomen. In Italië en in Hongarije ligt het ter studie en het is niet al te boud aan
te nemen, dat de formule van Stuart Mi l l in de toekomst

minder kans dan enkelvoudig kiesrecht zal hebben.... Waarom de hypothesis van eene kiesherziening beschouwen ?
Elke grondwetsherziening onderstelt een samenwerking met
de katholieken, en daas valt niet aan te denken. En zoo
de meerderheid, voor eene grondwetsherziening geëischt
er in toestemde ons kiesregiem te wijzigen, dan zouden
de dubbele stem van den vader van familie, en deze toegekend aan den kiezer van zekeren ouderdom - twee vragen
van onbetwistbaar-demokratischen aard - als de noodige
basis voorkomen der meervoudigheid, die diende behouden...
Voor de gemeente eene hervorming van het meervoudig
kiesrecht ondernemen is even stout als ongewenscht. In
de Kamer hebben de hervormingsgezinden de verontschuldiging, de regeering te willen omvergooien die, volgens
hen, gebonden is aan het behoud van het meervoudig stemrecht. Voor de gemeente kan dit argument niet gelden.
Daar gaat het alleen aan, de gemeentelijke financiën goed
te beheeren; enkelvoudig kiesrecht zou er het bestuur
van toevertrouwen aan een korps , dat slechts éen belastingschuldige op 3 of 4 kiezers zou tellen. Het meervoudig
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kiesrecht behoudt een zeker evenwicht tusschen die wél
en dezen die géen belastingen betalen. Dit evenwicht wordt
verbroken ten bate der tweeden in de verhouding die wij
hier aangeven...."
Ik heb er aan gehecht , u in een klein d ipt i chon , zoo
objectief mogelijk de redeneering der liberale v6or- als
tegenstanders van algemeen kiesrecht volgens enkelvoudig
stelsel weer te geven, zooals ze spreekt in de enquête
der "Revue de Belgique". Ik zal er voorloopig geen ander
gevolg uit trekken dan, zoo de 1 iberale Kamerleden het
ongetwijfeld eens zijn om de socialisten voor het veroveren van enkelvoudig algemeen kiesrecht te volgen, zij
hierin niet door de algemeenheid hunner kiezers worden
gevolgd, hetgeen misschien wel betreurenswaardige gevolgen zou kunnen hebben. En het zal dan vallen te bezien,
of de voordee l en , door het kartel teweeggebracht , op zullen wegen tegen deze gevolgen.
N. R.C. , 27 Augu6tu4 1911.
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DE TEGEN-BBTOOGING
Brussel, 27 Augustus.

Veertien dagen geleden vierden, in eene betooging van
groote politieke beteekenis, liberalen en socialisten
hunne eensgezindheid aangaande het princiep van enkelvoudig algemeen kiesrecht , eensgezindheid die , hopen zij,
de tegenwoordige regee r ingspart i j van het bewind zal jagen. De katholieken hadden voor heden eene tegenmanifestatie ingericht, die vooral als huldiging van oud-minister

Schollaert moest gelden, en subsidiair de eensgezindheid
der katholieken moest bevestigen rond het beginsel der
schoolvrijheid. Laat ik maar onmiddellijk zeggen, vóor
ik mijne indrukken van dezen spaneenden dag meêdeel , dat
de betooging der antigouvernementeelen een hoogeren zin
heeft dan die der katholieken. Het geldt inderdaad bij
de eersten het inhuldigen eener nieuwe concentratiepolitiek der linkerzijde, terwijl het bij de tweeden alleen
te doen was de politiek der jong-katholieken, dewelke
de oudere part i j genooten def snit ief hebben geklopt , te
bevestigen. De Schollaert-manifestatie kan worden beschouwd als het eindstadium van een louteringsproces,
waarbij de laatste schadelijke bestanddeelen verwijderd
zijn geworden, - Woeste is van heel den dag niet te zien
geweest; Schollaert werd overal hoofd der partij uitgeroepen ! - en waardoor het l i chaam eene nieuwe gezondheid
verworven heeft . De betooging echter van 15 Augustus wordt
aangezien als een verdubbeling van krachten, zoo van liberale als van socialistische zijde, en die vechten gaan
met een nieuw wapen, waarvan slechts weinigen de waarde
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betwi jfelen. Z iedaar, onpart ij dig, de opvatt ing die katho1 ieken als anti-katholieken van hunne wederz i j dsche betooging hebben. En het is alsof de feiten aan zulke const atatie gelijk wilden geven. Voor de liberaal-socialistische betooging had men 115 bijzondere treinen naar Brussel ingericht ; vandaag waren juist de helft , 57, naar
Leuven vertrokken. De anticlericalen schatten het getal
hunner betoogers op 200 duizend; de manifestanten van
heden zijn, volgens hun eigen cijfers, 100 duizend in
getal . En aldus krijgen die cijfers als eene symbol ieke
beteekenis, die nu wel niet overeenstemt met de werkelijkheid der wederzij dsche partij sterkte , maar wijst , eenerz i j ds op de katholieke concentratie, en andererz i j ds op
de verdubbeling in kracht die én socialisten én liberalen
beschouwen als veroverd te hebben door het sluiten van
een verbond op het beginsel van enkelvoudig algemeen kiesrecht.
Het is een warme dag geweest , heden; en, nu ik-zelf
voor iets dergelijks naar Leuven ben gegaan, besef ik
den heldenmoed van de tallooze manifestanten, die, veertien dagen geleden, samengepakt in goederenwagens , uren
lang spoorden om Brussel te bereiken... Maar de massa
der reizigers, die de speciale treinen stormenderhand
hebben ingenomen, en thans met twaalven samenhokken in
coupé's die schaars acht menschen kunnen bevatten, is
zoo uitgelaten-joviaal, dat men er bij vergeet alle manifestaties in 't algemeen, en deze in 't bij zonder, naar
den drommel te wenschen, en dan maar goedsmoeds te transpireeren zit, gedurende een tocht die dubbel lang duurt
als gewoonlijk, in een bomvollen trein die telkens stopt;
waarbij ons dan uit de derde-klassewagens gezang en gejoel
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toewuift, en het "Vive la Calotte !" toedreunt met eene
geestdriftige overtuiging waar men, bij deze hitte, zich
waarlijk moest voor hoeden....
Leuven zelf - het kleine, grijze, groezelige stadje heef t een uitzicht van blijde koorts vandaag. Anders is het
er om dit tijdstip gewoonlijk bijzonder rustig : de studenten,
die het leven der stad zijn, hebben vacantie, en dan wordt
er alle beweging tot een dommel, die bij een zomer als deze
doodsslaap wordt. Maar de studenten zijn teruggekomen voor
de gelegenheid. Men ziet ze, onder hunne veelkleurige mutsen of onder de astrakan-pet, ijverig hun commissarisfunctie
waarnemen: de groepen glundere boertjes, die onder geleid
hunner geestelijkheid het verre dorp verlieten, naar vergaderzalen en meetingslokalen brengen; zorgen dat ieder naar behoren geherbergd wordt ; een blijkbaar-goed ingerichte ordedienst,
waar hooghartige politieagenten nonchalant op neerzien.
De stad is volgeloopen. Al staat Leuven onder liberaal
bestuur, er zijn heel veel vlaggen. Zoo'n betooging is
immers een buitenkansje voor winkeliers, die anders in
de vacantiemaanden hunne waren vermuffen en verschimmelen
zien ! .... De dichte drommen manifestanten meest allen
van het platteland, loopen met Schollaert's portret op
de muts of aan het knoopsgat, staren met eenigszins verbijsterde blikken in blinkende gelaten naar al dat gewoel,
waarboven uit juichkreten en gelegenheidsliederen klinken.
Hier en daar hebben op de blanke huisgevels andersdenkende handen - pardon voor de stoute beeldspraak - hunne
ingenomenheid met algemeen kiesrecht in roode verf betuigd,
waartegen de energieke studeerende jeugd - zij is om haar
doortastend optreden beroemd en verdiende er den naam
van "stokslagers" bij,-geprotesteerd heeft door talrijke
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papiertjes, waar zij haar hoop op uitdrukt dat Schollaert
nog lang moge leven. Daar de heer Schollaert nog zoo heel
oud niet is , bestaat er veelkans dat die hoop verwezenlijkt
wordt....
Over tienen loop ik ook maar een der talrijke lokalen
binnen, waar katholieke volksvertegenwoordigers en senators de regeering, hunner partij in 't algemeen, en die
van den heer Schollaert in 't bij zonder verdedigen en
prijzen... Senator Braun vertelt er uiterst guitige

gen, dien ik echter, daar ik te veraf en tusschen den
pletmolen der om mij drommende menigte, niet goed versta.
Maar men glimlacht fijn, men knipoogt mekaar tegen : het
moet dus bijzonder pikant zijn, wat trouwens niet verwondert vanwege een lettré als senator Braun is . De heer
Harmignie, vice-voorzitter der Kamer, die op hem volgt,
doet somber en machtig; de heer Cyriel van Overbergh druk
en vervelend; minister Liebaert , lang toegejuicht en grootsprakerig verwelkomd, geeft een staaltje van zijne zeer
speciale welsprekendheid : allen verdedigen het schoolontwerp waar Schollaert bij viel; geen enkele echter, voor
zoover ik hoorde, zong den lof van de schoolbon : blijkbaar is deze begraven. Nog iemand gaat het woord nemen,
- als ineens Schollaert verschijnt : eene waarlijk-groot sche ovatie verwelkomt hem. Senator Braun vindt waardige
woorden om hem te begroeten. En nu spreekt Schollaert,
het hoofd achterover, den blik kalm en scherp, de houding van een imperator, die er nederig weet uit te zien.
En met zijn bitse, de woorden hakkende stem houdt hijj
het zijn leger vóor : de strijd in de aanstaande verkiezing moet uitgestreden worden onder de leuze der schoolvrijheid... De heer Schollaert kent de eer van den t r iumf .
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Ik langs mijn kant onderga het nijpen van den honger.
En ik ben blijkbaar niet de eenige : tusschen half -een
en half-twee gaat Leuven weêr zijne kalmte terugkrijgen.... Uit al de vergaderzalen stroomen de tachtig volks -

vertegenwoordigers en senators, die allen geredevoerd
hebben, - het sukses van Frans van Cauwe l aert en van Pater Rutten v6or de Vlaamsche Katholieke Jeugd moet
grootsch geweest zijn, - stroomen naar het banket dat
ze vereenigt , en waar telegrammen aan den paus en aan
den koning worden gezonden.
Als ik van mijn soberen d i sch opsta -- sedert eene week
besproken - is het al weêr druk op straat : om twee uur
moet de stoet in beweging komen. Ik ga ergens post vatten.
En ik sta er niet lang of hij is er al. Want hij is met
lovenswaardige stiptheid vert rokken . Maar zijne inr icht ing verdient minder lof : hij valt met gaten; soms bespeurt men ontreddering, men merkt er geenszins de saamge pakt e eenheid in van den Brus se l schen stoet . En hij trekt
voorbij : gedweeë groepen achter mart iale muziekkorpsen;
blij -blakende priesters en def t ig-marcheerende burgers ;
verbijsterde boeren en nonchalant-doende kast eelheeren .
En natuurlijk honderden vlaggen , waaronder prachtige ;
gejuich en gezang; fanfares die schetteren en trommen
die dreunen.... Ik heb u deze maand al drie dergelijke
optochten beschreven. Dezen wilt ge mij wel ten goede
houden , nietwaar ? .... Laat ik alleen zeggen , dat hij drie
uur noodig had om te def ileeren , en naar mijne schat t ing
uit vijftig tot zestigduizend man bestond. Ik verhaast
mij erbij te voegen dat ik geen goed rekenmeester ben....
Nu was het feitelijk afgeloopen. Ik heb me ververscht;
ik heb me verf r ischt : ik ben terug naar Brussel gekeerd.
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En ik zat tegen zoowat negen uur aan een café dicht bij
de Beurs uit te blazen, als ik de herrie en het gejoel
van een opstootje verneem : het zijn opgewonden betoogers
die, van Leuven terug, handgemeen zijn geworden met opgewonden tegen-betoogers... En thans schrijf ik u....
Ziedaar , lezer , hoe deze manif est at iedag verliep.
Morgen moge de journalistieke komkommert i j d aanbre ken I......
N. R.C. , 29 Augwstws 1911.
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DE OORLOG !
Brussel, 4 September.
Br gebeuren voor 't oogenbl ik in België dingen aam griezelig van te worden, dingen zoo geheimzinnig en zoo bevreemdend , dat ik er haast niet over schrijven durf , en het
alleen doe onder alle voorbehoud. Stel u voor : we krijgen,
schijnt het , oorlog : oorlog op Belgisch grondgebied !
En dat is geenszins zoo maar een geruchtje zonder
grond : generaal Hellebaut , onze minister van oorlog,
heeft bevel gegeven, de forten der Kaas, die ons tegen
Duitschland als tegen Frankrijk moeten verdedigen, te
bezetten en van oorlogswapening te voorzien, en dit feit dat men anders eenvoudig als eene manoeuvre, als eene
oefening, of zelfs als een spelletje zou kunnen aanzien,
om onze soldaatjes wat bezigheid te geven, - dit feit
valt samen met het verschijnen in een Brusselsch blad,
van uittreksels uit een studie , die in de "Fortnight ly
Review" moet verschijnen, en waarin een Engelsch kolonel,
die meer dan eens van bekwaamheid en doorzicht blijk moet
hebben gegeven , aantoont dat eene Duit sche invasie van
Zuid-Oostelijk België om zoo te zeggen onontkomelijk is,
in het geval , dat hij als waarschijnlijk voorstelt , waarbij uit de beraadslagingen aangaande Marokko een oorlog
zou ontstaan, die Europeesch zou zijn en binnen de vieren-twintig uren uit zou - kunnen breken.
Hoe België nu weer eens "le Champ de bataille du monde" zou warden ? De Engelsche strategist legt het vernuftig uit. Het doel der Duit scher s zou zijn, meent hij, aan de
Fransche troepen gedurende de eerste drie weken van cie. oorlog
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zulke schade te berokkenen, dat Engeland geen lust meer
zal gevoelen soldaten naar Frankrijk te sturen , en Rus l and
er zich toe bepalen zou, een verdedigingsoorlog langs
de Weichsel te voeren.
Frankrijk zou, vóór de officieele oorlogsverklaring,
zijne legermacht concentreeren ten Westen der Vogezen,
oen tot een slag te komen in de omstreken van Reims of
Chalons. Nu zijn de gaten in het verdedigingsfront tusschen Belfort en Montmédy ontoereikend om een ontplooien
der Duitsche krachten mogelijk te maken, zelfs in het
geval dat de Oosterversterkingen te niet zouden zijn gedaan. Voor een aanrander, van het Oosten komend, is de
smalte van het front der Vogezen eene moeilijkheid, die
opweegt tegen de verdedigingswerken van dit front . Het
totaalfront tusschen Verdun en Lunéville is slechts 129
kilometers lang en laat niet toe, meer dan 500,000 man
op te stellen. Zelfs als de versterkingen onmachtig zouden
zijn gemaakt, zou het den Duit schers onmogelijk zijn,
hunne troepen de noodige ontplooiing te geven.
.isschen Verdun en Givet echter 1 igt eene grenslijn
van 139 kilometers open. Wel zou men te Givet , Charlemont
en Mézières weerstand kunnen bieden maar tusschen Verdun
en Mézières ligt de lijn geheel onverdedigd. D Ar nu houden de Duitsche strategisten het oog op gericht.
Wat zouden die strategisten nu in geval van oorlog
doen ?
Duit schland bezit, tusschen Thionville en Ocken, een
ontplooiingsfront van meer dan 185 kilometers. Door een
convergeerende beweging, waarbij men de Maas ter rechterhand zou laten, zou men ongeveer 128 kilometers onverdedigd grondgebied naar de Noord-Oostelijke grens van Frank592

rijk hebben, en onderscheiden ijzeren wegen die aansluiten
bij de hoofdlijn Brussel-Metz. Zelfs buiten die van Namen
leiden daarenboven zes wegen rechtstreeksch naar de Fransche
grens. De langste dier wegen heeft 128 kilometers, de
kortste slechts 56. In ben nacht zouden, tusschen Francorchamps en Gouvy, 120,000 Duitsche manschappen op Belgisch grondgebied kunnen worden gebracht. En tegen zulke
beweging zou België niet bestand zijn...
Wel heeft generaal Hellebaut onlangs in de Kamer verklaard , dat de bruggen voor de ijzeren wegen onm i dde l ï i j k
onbruikbaar zouden warden gemaakt, en dat de baan St avelot -Malmedy onder het vuur der forten van Luik onbegaanbaar zou worden. Doch, meent de medewerker der "Fortnightly Review", dat dit slechts heel geringe bezwaren
zijn : de Duitsche cavalerie zou alleen Stavelot en Gouvy
in te nemen hebben, om te beletten dat de bruggen over
de Amblève zouden worden vernietigd; en, werd de baan
Stavelot -Malmedy gesloten - wat zou bewijzen dat wij eene
eerste-rangs bewapening onzer forten bezitten - dan blijven nog wel andere , onbeschutte , wegen open, en geen. enkele Belgische maatregel zou den Duitschers kunnen beletten, Libramont te bereiken, hetgeen hun eerste strategisch doelwit zou zijn...
Bij dat al blijft natuurlijk de vraag open : en de
Belgische neutraliteit ? De onschendbaarheid van ons grondgebied ? Het antwoord luidt : o, alles zou op de beleefdste wijze der wereld geschieden ! De Duitschers zouden
eenvoudig verzoeken, Luik te mogen verdedigen... 't Is
elegant , 't is zelfs grootmoedig, en 't gaat ongetwijfeld
van een goed hart uit . Wat zouden. wij er dan ook tegen in
kunnen brengen ? En trouwens : waar zijn onze verdedigings593

middelen ? En winnen wij niet meer bij inschikkelijkheid
dan door tegenstand ?... Ik weet wel, zegt de Engelsche
schrijver, dat de sympathie voor Du it schl and in België
niet zoo heel groot is; maar dat de keizer voor België
een nuttig beschermer is, is ook waar; en dat die bescherming aan België de versterking van Luik zou kosten : is
dit misschien te duur betaald ?
Dit alles is , helaas , waar. Zelfs in het geval dat
het oorlogsgevaar slechts in het brein van den Engelschen
strategist zou bestaan, - en wie zou het niet hopen ?
zelfs met de zekerheid dat wij vooralsnog niets hebben
te vreezen : de studie in de "Fortnightly Review", die
m

ik naar de uittreksels in "La Chronique" heb geresumeerd,
bewijst wat voor België eene mogelijkheid is, en dat wij
tegen die mogelijkheid onvoldoende gewapend zijn. Is verdere bewapening te wenschen ? Is het andererzijds waar,
dat wij onze neutraliteit zoo maar zouden prijs moeten
geven ? Het zijn moeilijke vragen.... Int us s chen heeft
minister Hellebaut de forten der Maas laten bewapenen
en bemannen . Feitelijk zouden zij het altijd dienen te
zijn. En zelfs als het voor het oogenblik geene onmiddellijke noodzakelijkheid zou zijn, kan men zich gelukkig
achten , dat men er toe over is gegaan , ook al is men geen
pessimist.
N. R.C. ,
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Septemben 1911.

DE DURE TIJD
Brussel, 3 September.
Niet alleen in Frankrijk : ook in België woedt het oproer
tegen de duurte der levensmiddelen. Ook ten onzent hebben
de verbruikers zich tegen de verkoopers aan een gesloten.
Beenhouwers worden geboycotteerd; boterboeren zien hunne
waar in den ban geslagen. Z oowe l in het Wal en l and als
in Vlaanderen grijpen op de markt en voor de winkels meer
of minder tragicomische tooneelt j es plaats. Te La Louvière
evengoed als te Brugge bewijzen de huismoeders hun woede

anders dan bij woorden. Protest der verkoopers helpt niet;
alle verweer wordt hun zelfs verijdeld; en met de hitte
die heerscht , en die inderdaad den eet lust niet bevorderlijk is, liggen de waren te rotten, terwij 1 de verbruikers
liever van honger omkomen - aldus verklaren zij hyperbolisch - dan de dure prijzen te betalen.
Aan wat die hoogte der prijzen ligt, zal ik niet onderzoeken. Is de boter zoo duur, alleen omdat er zoo weinig
voeder is geweest voor de koebeesten in de laatste maanden, of is het te wijten aan het feit dat de voortbrengers
beter georganiseerd zijn dan vroeger, en aldus de prij zen
niet meer van eenlingen, maar van syndicaten afhangen ?
En het vleesch : hangt de prijs ervan eenvoudig af van
willekeurige beenhouwers, of zijn het de veeopkoopers
die, bij de schaarschte van het voedsel , tegen lage prij zen het mager vee van den kleinen boer opkoopen, het vetmesten, en, met hun vijven • of zessen aldus de markt zoowel de beenhouwers dus als de verbruikers - beheerschen
en... uitbuiten ? Wie heeft er schuld aan dat, bij gelijke
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vraag en zelfde aanbod, de prijzen aldoor maar stij-

gen ?....
Ik zal voor heden mijn hoofd niet breken op de oplossing van het raadsel . Ik wil me tevreden stellen met een
const at at ie . En deze is : in de groote steden, waar de
prijzen het hoogst zijn en het leven - ook buiten spijs
en drank - het duurst , mort men wel , maar tot een opst and
komt het niet ; in mindere steden, waar het bestaan alleszins goedkooper is,woedt er oproer, bevecht men handtastelijk de hooge prijzen, stelt men zich althans niet tevreden met eenvoudig te protesteeren. Nochtans wint een
ambtenaar bij gelijken graad niet meer te Brussel dan
te Brugge , - en zoo ik hier bij voorkeur van ambtenaars
spreek, dan is het , omdat in ons land van funct ionarisme,
die menschen zoowat overal de kern der burgerij uitmaken;
- te Brussel moeten zij beter gekleed gaan dan in mindere
steden, de vooruitgang in de loopbaan is er trager, de
verlokking naar vertier is er grooter, de huishuren zijn
er hooger, vleesch en boter, spijs en drank minstens even
duur; waarbij komt dat de winkelstand er hooghartiger
en dientengevolge het krediet te geringer is . Nochtans
zuchten de menschen wél over den duren tijd; maar , in
plaats van werkdadig verzet aan te teekenen, leggen zij
zich doorgaans bij de prijzen neer, eten misschien wat
minder, eten vooral slechter, vergenoegen zich met margarine en vervalschte spijzen, en... protesteeren niet.
Hunne ambt genoot en in de kleinere steden staan bij
de bevolking in goeden aanzien; dat zij een vast inkomen
hebben verwekt het vert rouwen van winkeliers, die , bij
minderen verkoop groot ere inschikkelijkheid t oonen ; het
bestaan is in 't algemeen veel goedkooper; de huishuur
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doorgaans gering; de levensvoorwaarden meestal ruimer
en gemakkelijker. Nochtans laten zij het niet bij protest : zij spelen baas over de verkoopers; bedreigen ze,
neen : slaan ze met boycot , z66 dat ze ongetwijfeld gelijk

krijgen , en de prijzen waarschijnlijk verminderen gaan.
Aan wat het verschil te wijten ? Is het problema van
oeconomischen of van psychologischen aard ? Ik geloof
wel dat beide hier hunne rol , hun deel in hebben, of beter, dat psychologische redenen hierbij oeconomische gevolgen hebben.
Immers , de duurte van het leven in de grootstad brengt
natuurlijk beperking meê van het gebruik, en langzamerhand
beperking in het verlangen. Noodwendige beperking brengt
niet noodzakelijk opstand meê : waar deze opstand tot geen
gunstigen uitslag leiden kan, slijt het eerder af tot
nederigheid, tot gelatenheid. En weldra zal men zich niet
alleen tevreden stellen met minder, men zal zich ook tevreden stellen met minder goed. De noodzakelijkheid, een
rang op te houden, brengt meê dat men zal sparen eerst op
de kwantiteit, daarna op de kwaliteit, en misschien wel op
beide ! En eenmaal dat men dit als levensregel heeft aangenomen, wordt men eerder onverschillig aan de hooge prijzen : de dure waren laat men aan de rijke lui ; men heeft
zich voor goed onder de armen geschaard.
De eerbied, of althans de achting die men, daarentegen,
in de kleine stad voor den ambtenaar koestert en die men
hem betuigt; gunstigere levensvoorwaarden; grootere praalziekte, en wat dies meer, brengen meê dat hij zijn bestaan
op breederen, of althans beteren voet zal inrichten. Het
beste is niet te goed voor hem, en hij maakt er dan ook
ruim gebruik van . Het gevolg is, dat hij dan ook . de duurte
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der eetwaren gauwer merkt en er heftiger onder lijdt.
Wie niet gewoon is aan beperking, gevoelt ze te beter
als hij ze ondergaat . En hij roept dan ook luider.
Ziedaar de psychologische verklaring. oeconomisch volgt
eruit , dat , bij gelijke geldmiddelen , de groot-stad leidt
niet alleen tot minder-verzorgd bestaan, maar ook tot
meer sociale lijdzaamheid, terwi jl het betere leven in

de klein-stad tot meer verweer, tot meer weerstandsvermogen voorbereidt.
Laat ze dus in Brugge en in La Louvière maar protesteeren : wie weet komt het Brussel en Luik, Gent en Antwerpen
niet ten goede !
N. R. C. , 6 Scptemben 1971.
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IN EN OM DE KAMER
Brussel, 9 September.

Ruim twee maanden nog scheiden ons van de heropening der
Kamer van volksvertegenwoordigers. Men mag zelfs zeggen
dat , na de bet oog ingen van 15 en en 28en Augustus , die
beslag hadden gelegd op al de politieke krachten van het
land , de parlementaire vacant ie nauwelijks begonnen is.
Al kan men ook beweren dat de parlementaire vacant ie voor
dit jaar is afgeschaft, vermits wij over een maand al
de gemeentelijke verkiezingen hebben, die velen onzer
Kamerleden van nu af aan geheel innemen . Het getal dier
Kamerleden, die tevens deel uitmaken of wenschen uit te
maken van een gemeenteraad , zal binnenkort zelfs versterkt
worden met twee belangrijke rekruten : t erwt j 1 Frantz Schol laert zich te Leuven aanbiedt, volgt Paul Hymans zijn
voorbeeld te Brussel , zoodat wij , niettegenstaande de
vacant ie, meer dan ooit in politieke drukte leven, en
in een tijd waar de nationale politiek de gemeentepolitiek
schijnt te willen beheerschen, en de nieuwe Kamer van
na de Meiverkiezingen ons meer dan eene verrassing voorbereidt . En daarom is het misschien goed, in dezen vacant ietijd , die geen vacant iet i j d is, even te praten over hetgeen van nu af aan in en om de Kamer zooal gebeurt.
Binnenin de Kamer gebeurt er eigenlijk niets nog, voor
het oogenblik. Maar er staat wel veel te gebeuren, namelijk aan het gebouw zelf. Ge weet dat de regeering er
heeft in toegestemd - het kon trouwens niet anders - de
Meiverkiezing plaats te doen hebben op de cijfers van
de jongste volkstelling, zoodat onze nieuwe Kamer uit
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minstens 184 in plaats van uit 166 leden zal bestaan. Nu
heeft het al heel wat moeite gekost, die tegenwoordige 166
Kamerleden te herbergen: de z itt ingzaal zit proppensvol ; de
wandelgangen zijn haast onbruikbaar; wil een journalist even
met een volksvertegenwoordiger praten, dan moet dat op een
trap gebeuren; het getal afzonderlijke zalen is te gering;
het drinklokaal is niet breeder dan twee meter. Stel u dan voor
wat het zijn zal als men 184 leden zal te plaatsen hebben ! ... .
Er zijn wel veel voorstellen gedaan. Sommigen zouden
willen dat eenvoudig het meubilair zou gewijzigd worden,
in dezen zin dat de zitplaatsen zouden versmald worden.
Maar van nu af aan hebben de leden van middelmatige dikte
- ik spreek niet eens van Terwagne of van Warocqué, die
men op een hoek der bank heeft moeten plaatsen - al heel
wat moeite plaats te nemen in hun zetel . Zoodat er waarlijk éene oplossing is, indertijd door minister Carton
de Wiart, die toen secretaris der Kamer was, voorgestaan :
de Kamer geheel verbouwen. Br is middel langs achteren
plaats te winnen : het open plein tusschen Kamer en Senaat , langs den kant der Leuvensche straat, zou worden
ingenomen en bij het gebouw inge l i j f d . Het zou toelaten
de z it t ingzaal te vergrooten; meer en betere plaats te
geven aan de journalisten die thans , achter de rechterzijde aan, slechts eene halve Kamer in het aange z i cht kan
zien; eene restauratie in te richten, die er, tijdens
lange zittingen, en voor menschen die soms uren te reizen
hebben voor ze Brussel bereiken, zeer noodig is; eene
zaal te bouwen waar journalisten en Kamerleden met elkander kunnen praten zonder het gevaar van de trappen te
rollen, een tocht te vatten, of beluisterd te worden.
Maar dat ontwerp zou bij uitvoering een millioen kosten,
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en het is te vreezen dat de uiterst-zuinige kwestuur voor
dat millioen den neus ophaalt . Zou de heer Warocque , die
zelf van de kwestuur deel uitmaakt , den der rijkste menschen van België is , en, gezien zijne corpulentie , het
eerste belang heeft bij de verruiming der lokalen en der
zitplaatsen, het geld niet kunnen verschieten ?...
In afwachting dat we weten , hoe de Kamer er bij heropening uit zal zien, kunnen we al wat meer stel l igs zeggen
aangaande de werkzaamheden dier Kamer. En hierbij rijst
eene eerste vraag : zal de koning dit jaar de werkzaamheden met eene troonrede openen ? Men beweert van niet.
Niet dat koning Albert de bejegeningen vreezen zou, die
hem verleden j aar te beurt vielen , en die , gij herinnert
het u, vanwege de socialisten alles behalve vriendelijk
waren : nu de socialisten kans zien, na de Meiverkiezingen
deel uit te maken van eene ministerieele combinatie, zouden zij zich wel wat tammer t oonen . Maar er zijn twee
andere redenen, waarvan de eerste is dat het programma
der regeering, door den koning verleden jaar voorgedragen,
vooralsnog bijna geheel onuitgevoerd bleef, en de tweede,
dat de zitting slechts kort zal zijn, vermits de Kamer
zes weken v6or de verkiezing - van in Maart dus , - uiteengaat.
Wat nu in dien tijd zal gebeuren ? Het kan goed zijn
dat de schoolwet weer op het tapijt komt, maar eene geheel
gewijzigde schoolwet dan , en waaruit z ooal s ik u meer
dan eens voorspelde, de schoolbon zal verdwenen zijn.
Minister Poullet heeft het uitdrukkelijk verklaard op
een banket der Christelijke onderwijzers. Ziehier de belangrijkste deelen uit zijne redevoering
"Is het ontwerp-Schollaert dan niet ingetrokken ? Ik
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ga de punten op de i's stellen, en slechts zij die van
dubbelzinnigheid leven zullen kunnen zeggen dat er nog
twijfel bestaat. Het ontwerp bevat beginselen en middelen
van uitvoering. De beginselen blijven alle vier recht :
leerplicht, verbetering van het onderwijzerskorps, verbetering der pedagogische en professioneele voorwaarden, noodzakelijkheid aan ieder de weldaad van het onderwijs te
verzekeren onder waarborg van den vrijen keus der school.
Voor wat de middelen van uitvoering aangaat : wij zien
af van den schoolbon . Noch recht st reeksch noch onrecht streeksch zullen wij tot die formule terugkeeren. Maar
nooit zullen wij onzen vasten wil prijsgeven, eene wet
van rechtschapenheid te maken, en de vrijheid van den
huisvader te verzekeren. En die wil kan slechts dan werkelijkheid worden, als de regeering de aanneembare school
subsidieert."
of de oppositie daar nu op in zal gaan, valt sterk
te betwijfelen. Vooral niet als de veranderde wet vóor
de Meiverkiezingen wordt voorgesteld. Zijn deze verkiezingen gunstig aan de katholieken, dan zou misschien eene
wijziging plaats kunnen grijpen in de handelwijze der
linkerzijde, die e r van af zou zien, ministerie na ministerie steeds op dezelfde kwestie te doen vallen. Maar
ook dit is problematisch. Zoodat de toekomst ons nog wel
aardige verrassingen kan bezorgen.....
N. R. C. , 10 Septemhe,n 1911.
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DE VIJFJAARLIJKSCHB PRIJS VAN LETTERKUNDE
EN DE VLAAMSCHE ACADEMIE
Brussel, 29 September.
Gij weet dat onlangs Stijn Streuvels weer den vijfjaarlijkschen prijs van Viaamsche letterkunde kreeg , en dus
tweemaal na mekaar de vijfduizend frank, die er aan verbonden zijn, op mocht strijken. Het feit was niet zonder
eenige opschudding te verwekken in het Vlaamsch-literair

Landerneau. Niet dat den prijs aan Streuvels zou misgund
zijn geworden : "De Vlaschaard" , het gekozen werk, was
onbetwistbaar onder de beste boeken der laatste vijf jaar.
Wat men echter laakte : de booze streek van de jury, die
in een leemte, een verzuim in het reglement van den prijskamp, het middel had gevonden am het werk van een aantal
verdienstelijke literators te negeeren of terzijde te
leggen. Zulke handelwijze kon aanleiding geven tot een
misbruik der staatsgelden : niets was gemakkelijker, nu
het voorbeeld eenmaal gegeven was , dan telkens maar weer
denzelfden auteur - die er natuurlijk niets aan doen
kan ! - te bekronen, en aldus aan ernstige werkers , die

hem nAbij streven , de "aanmoediging" te onthouden die
de prijskamp feitelijk bedoelt te zijn.
De elegante en vernuftige oplossing der moeilijke vraag,
wien den prijs toekwam, zou de jury echter hebben te verantwoorden; schuil te gaan achter een gebrekkig reglement
kon alleen duren tot bij het versdlijnen, in het Staatsblad, van het verslag over den prijskamp. En toen dat
verslag verscheen, onderteekend door Prof. Dr. Karel Lecoutere, sloeg de verwonderde opschudding eenerzijds over
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in woede, terwijl ze andererzijds op schaterend spotgelach
werd onthaald. Het is inderdaad een ongelooflijk-'naief
stuk vol vlijtige onbeholpenheid en wijsneuzige ph il i st e ri j . Cyriel Buysse, die met Stijn Streuvels de laatste
in aanmerking was gebleven, gaf zich de moeite het in
"De Telegraaf" te... behandelen. Het tijdschrift "De Boongaard" schreef er een referendum over uit , dat binnen
kort verschijnt. En de kritische literatuur van den armen
heer Lecoutere werd zóo algemeen over den hekel gehaald,
dat de Koninklijke Vlaamsche Academie , in hare zitting
van gisteren, 28 September - het is een historische datum ! - er toe over ging, in korps het voorbeeld van Herodes te volgen, hare handen wiesch in onschuld, en aldus
de vijf leden van de jury in 't algemeen, en den heer
Karel Lecoutere in 't bijzonder, haren koesterenden moederschoot uitstootte.
Want de Koninklijke Vlaamsche Academie is de voedstermoeder van de v i j f j aa rl i j ksche jury. Zij is het die, voor
Tederen prijskamp, aan den minister een lijstje zendt ,
met de namen van tien harer leden, volgens haar het best
geschikt om het onkruid uit de tarwe te weren, en het fijnbrooduit het roggemeel te keuren. Uit die tien namen

kiest de minister nu de jury ; dat hij zich doorgaans
vergist, en de vijf slechtsten benoemd worden, is een
administratieve gewoonte, waar men niet gaarne van afwijkt .
Die vijf uitverkorenen - zij heetten ditmaal Willem
de Vreese, Jan Bo ls, wijlen Jan Bouchery, Gustaaf Segers
en Karel Lecoutere, - hebben het ditmaal z66 bont gemaakt,
dat de Academie, die ze als jurylid had aanbevolen, ze
thans eenvoudig verloochent. Het was gewoonte dergelijke
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verslagen als eene werkzaamheid van het Geleerde Korps
in de Mededeelingen van het Genoot schap op te nemen. Nu
is gisteren besloten dat voortaan de rapporten op de vijf j aarl i j kschen prijskampen niet meer zullen worden opgenomen, dan met de melding : "Wij lezen in het Staatsblad".
Zoodat elk academielid voortaan de zoete illusie zal mogen
smaken totaal vreemd te zijn aan de verslaggevers en geheel onverantwoordelijk voor de wijsheid, door dezen medegedeeld. En bij die daad van nobele afwijzing heeft het
de Academie niet gelaten : zij is eens zorgvuldig het
reglement der vi j f j aarl i j ksche prijskampen gaan herlezen,
en heeft er zoowaar in ontdekt , dat het lijstje-der-tiennamen, waaruit de keurraad zal worden gepuurd als honig
uit een ruiker rozen, geenszins uit alleen-academieleden
dient te bestaan. Ook andere letterkundigen hebben het
recht , er een plaats op te bekleeden. En nu heeft de Academie beslist, in hare voorzichtige edelmoedigheid, niet
langer de verantwoordelijkheid der voorstellingen op zich
al leen te laden. Zij zal , benevens sommige harer leden,
de namen van onze beste dichters en prozaisten, die nog
geen recht hebben op den purpergestikten rok en den degen
der Vlaamsche Académic iens , aan de keus van den minister
onderwerpen. En nu gebeurt het juist , dat de Zuid-Nederlandsche "Vereeniging van Letterkundigen" een voorstel
in denzelfden zin bij het bevoegde ambt heeft ingediend.
Zoodat we, dank zij Karel Lecoutere en zijn ongelukkig
verslag, dan toch de Vlaamsche letterkunde om de vijf jaar

behoorlijk zouden beoordeeld zien, en de toekenning van
den prijs niet langer afhangen zou van allerlei redenen,
die met de literatuur niets te maken hebben, zooals thans,
zegt men, geschiedt.
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Hetgeen niet beletten zal , dat een auteur nog altijd tweemaal na mekaar het gouwe rnement ee l e manna zal mogen eten,
en men dezelfde staf zal zien zwaaien blijven (aan academische taal te spreken) over poëzie als over proza, over
verhalen als over kritiek.
Of zal de Koninklijke Vlaamsche Academie, nu dat ze
is gaan inzien dat ze zich al te veel rechten toekende
en waarlijk geenszins de onfeilbaarheid in zake literatuur bezit , op den ingeslagen weg voortgaan, en hand in
hand met on-academische letterkundigen uitzien naar eene
nieuwe regeling van s ta.at stusschenkomst in zake Fraaie
Letterkunde ? Het zou werkelijk haast te schoon zijn ! ... .
Gewoonlijk deelt de Academie een kort verslag over
hare maandel i j ks che werkzaamheden mede aan de pers . Ik
ben benieuwd hoe de we l gekende diplomatie van het korps
de aangenomen wijzigingen, die ik u hier als primeur overbrief en die men zeker wel niet zal tegenspreken, formuleeren zal. Intusschen zal ik wel de laatste zijn, om
er haar niet van harte geluk meê te wenschen.
N. R.C. , 7 vctoben 1911.
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CIJFERS
Brussel, 3 October.
Het is een verdrietig en vermoeiend werk, aldoor op denzelfden spijker te kloppen. Maar voorhoofden zijn nu eenmaal harder dan muren; en het geldt hier in België als
een spreekwoord, zonder dat ik echter bij zulke uitspraak
met een eigen oordeel tusschen wil komen, dat de Hollandsche voorhoofden de hardste voorhoofden zijn van Europa...
Althans : benoorden-Moerdijk - en dit weet ik bij ondervinding, zoodat ik hierin wel partij kiezen moet benoorden-Moerdijk geldt het nog steeds : Brussel is eene Fransche stad; in Brussel komt men alleen met Fransch terecht.
Waaruit volgt : Fransch is de hoofdtaal in Belgi.8. Zelfs
Nederlanders die in België verblijven, maar zelden met
het eigenlijke yolk in aanraking komen, blijven st ijfhoofdig hechten aan dit axioma, uit hun vaderland meegebracht ; zij spreken in Brussel uitsluitend Fransch, en wélk een Fransch meestal !... Het is dan ook maar natuurlijk dat de Hollanders, die hier voor een paar dagen
overkomen, gewoonlijk al leen met Fransche of It al iaansche
kellners en Duitsche hotel-portiers te doen hebben, en
zich ongaarne de moeite geven , een inderdaad verbasterd
maar toch wel begrijpelijk, Vlaamsch-Nederlandsch dialekt
te verstaan, wagen aan eene Fransche taal-acrobatie,...
waar ze zich doorgaans zeer slecht bij bevinden. Daar
zou ik talrijke voorbeelden van kunnen aanhalen. Ik wil
echter niemand in 't bijzonder, noch, vooral het Hollandsche volk in 't algemeen aan den schandpaal nagelen waar
ik trouwens anderzijds wel heel vaak mocht ondervinden
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dat hier en daar een Nederlander heel wat beter Fransch
praatte dan het meerendeel der Brusselaars.
Ik wilde vandaag, in dit korte briefje, niet anders
doen dan eenige cijfers mededeelen over de gesproken talen
in België's hoofdstad. Holland kent , als geen enkel land,
de waarde van cijfers. Misschien kunnen hier dan ook de
aangegeven getallen beter dan elke redeneering tot het
uitroeien medehelpen van het vooroordeel, als zou Brussel,
evengoed als b.v. Luik, Namen en Bergen, eene Waalsche
stad zijn waar men alleen met Fransch terecht komt. Die
getallen zijn deze van de laatste t ien j aarl i j ksche volks telling. Ik verkies er geen woord aan toe te voegen.
Brussel heeft eene bevolking van 189,000 zielen. (De
voorsteden natuurlijk niet inbegrepen. Die voorsteden
zijn trouwens voor het meerendeel overwegend, en zelfs
uitsluitend Vlaamsch).
Van de 189,000 inwoners spreken uitsluitend Fransch •
47,385.
Spreken uitsluitend Vlaamsch (dus Nederlandsch)

•

29,087.
Spreken Fransch en Vi aamsch : 85,414.
4537 inwoners spreken Fransch, Vlaamsch en Duit sch.
430 spreken Vlaamsch en Duitsch.
1247 ingezetenen spreken alleen de derde nationale
taal : het Duitsch. 4285 spreken Fransch en Duitsch. Verder zijn er 418 ongelukkigen, die geene der drie talen
spreken; behalve de 4487 kinderen beneden de twee jaar,
die volgens de regeering, geen begrip hebben van wat eene
taal is, en dus buiten de volkstelling staan.
Voor onze telling komen hierbij in aanmerking : de
alleen Fransch- sprekenden , de al leen-Vl aamschsprekenden ;
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de tweetaligen (Fransch-Vlaamsch, Fransch-Duitsch,VlaamschDuit scha ; en de drietaligen (Fransch-Vlaamsch --Duit scha .
Nu weet men dat het bijna alleen Vlamingen zijn, die
Fransch en Nederlandsch kennen ; ook zij die Fransch,
Vlaamsch en Duitsch kennen zijn, op zeer enkele uitzonderingen na, Vlamingen. Wij staan dus voor de balans : uitsluitend-Fransch en Fransch-Du it sch , tegenover : Vl aanns ch ,
Vlaamsch-Fransch, Vlaamsch-Fransch-Duit sch en VlaamschDuit sch. Als ik mij niet misreken geeft dit op : 51,670
inwoners, die men niet mag beschouwen als Vlamingen, tegenover 119,462 inwoners, die men voor Vlamingen mag houden. Dus : ruim tweemaal meer Vlamingen dan niet-Vlamingen, zonder de minste overdrijving, en alle goedwillige
Walen afgerekend.
De statistieken, waar ik deze cijfers aan ontleen,
bevestigen tevens dat, zoo 42,132 inwoners van Brussel
hebben verklaard dat het Fransch hunne gewone omgangstaal
is , 50 ,147 daarentegen hebben verzekerd , dat ze over
't algemeen Nederlandsch praten. Nu weet men, dat het
antwoord op de vraag : "Welke taal spreekt gij het meest?",
voor de volkstelling aangenomen, in een stad als Brussel,
een cosmopol it ische stad, waar een wereldtaal als het
Fransch voor handelaars, nijveraars, beambten en intellectueelen natuurlijk de noodzakelijke omgangst aal wordt,
geenszins een natuurlijke, een l og i s che , en vooral een
waarachtige aanduiding kan geven voor hetgeen rasverdee 1 ing en volksaard aangeven kan. De omgangstaal van een
groot getal Vlamingen in Brussel is op die wijze natuurlijk het Fransch. Nochtans zien wij , dat 8000 Brusselaars
bij voorkeur, dit is : bijna uitsluitend, Vlaamsch spreken. Hetgeen, bij de vorige cijfers gevoegd, wel ten
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overvloede bewijst, dat Brussel hoofdzakelijk en oorspronkelijk Vla msch is.
Ik heb beloofd, mij van alle commentaar te onthouden.
Ik raad mijn lezers alleen aan, bij het lezen, op de cijfers te letten. Zij moeten er in zien, dat het geenszins
noodig is, extra-lessen in het Fransch te gaan nemen vóor
zij naar België's hoofdstad reizen. En het gemeenschappelijk stambewustzijn van Hollanders als van Vlamingen
wordt er zeker bij gebaat.
N. R. C. ,

610

Octohen 1911.

"DE GROOTS HERFSTWEEK"
GALAVERTOONING IN DEN MUNTSCHOUWBURG
Brussel, 4 October.
Gij weet, of gij weet niet, dat ieder jaar, bij den aanvang van het najaar, de Brusselsche groothandel eene reeks
feesten inricht , die een volle week duren, voor het groote
publiek bestaan uit een wedstrijd van uitstallingen een echt feest voor de oogen ! -, uit concerten op de
openbare pleinen, uit een carnavalstoet, en de uitverkorenen lokken naar wedrennen te Boschvoorde , galavoorstellingen in de schouwburgen , een bal . in de Munt , en wat
dies meer. Die " Groote Herfstweek" is eene Brusselsche
gebeurtenis geworden, vooral in de patriciërswereld
zij getuigt vooral van het vernuft onzer hande l aar s , die
gebruik maken van 't feit , dat ieder van aan zee of op
reis weer thuis is, met een blijde koorts weer zijn Brusselsche gewoonten terugvindt , en - ik spreek vooral van
de dames - voor de winterfeesten allerlei noodig gaat
hebben aan t o ilett es en nieuwe juweelen , aan kanten en
reukwerk, aan hoeden en handschoenen . Van die gelegenheid
heeft de Brusselsche handel een feest gemaakt, - wat ze

dan feitelijk voor hunne brandkast is . Er is dan ook een
wedijver van smaak en sierlijkheid, van schoonheid en
weelde. Bij vallend avonduur, - dat heerlijke uur der
doorschijnende schemering waar glorieus de witte electrische bollen in laaien gaan, en het gelere gaslicht in
uitstraalt als honderden heel dichte sterren, - kan men
haast niet vooruit langs Nieuwstraat en Magdalenastraat;
de groote dame naast de "t rot t in" , de sjofele werkvrouw
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naast de dikke bourgeoise verdringen zich voor de vitrines, extatisch of kritisch, druk of ingetogen bij al de
geboden heerlijkheid onder het schitterende 1 icht . Br
is als een kinderlijk uitgelaten blijheid over heel de
stad; er is een vreugdevolle vernieuwing in het groote
stadsleven. En ook de heeren worden erdoor aangetast,
laten zich door mevrouw ` meêt roonen van winkel tot winkel,
eerst wat weigerig, daarna goedwillig, weldra geinteresseerd. En zoo komt het dat mevrouw die mooie broche krijgt,
dat mijnheer zelf den prijs van die groote parure in
skunks gaat vragen, en dat de nieuwe robe wordt besteld
naar dit model uit Parijs : een unicum eigendom van het
huis.
Dit jaar is de Herfstweek helaas niet door het weder
begunstigd. Zondag op het "Hippodróme de la Cambre" onder

een huiverwekkenden regen begonnen - ik zie de koning
nog uit zijne auto stappen , de groote gestalte gebogen
onder de vlaag, met beide handen zijn generaalsmantel
dicht houdend ; ik zie nog de menigte die , hoe ook op de
tribunes beveiligd tegen het hemel sche water , er niet
in slaagde opgewekt te schijnen, en met begrafenisgelaten
zag naar de armzalige paardjes die galoppeerden alsof
ze zoowaar voor een naderenden zondvloed vluchten !
onder regen begonnen, gaan de feesten onder den regen
voort . Gelukkig hebben ze hoofdzakelijk binnenshuis plaats,
en verneemt men van 't slechte weer niets dan 't getokkel
en geroffel der droppels op de kap der auto , bij 't gaan
en bij 't keeren...
Gisteren nu bracht de Groote week ons naar den Munt schouwburg , waar de eerste zangers van Duit schl and , onder
leiding van Otto Lohse, de "Meistersinger" vertoond hebben.
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En 't is, geachte lezer, een echt feest geweest . En
wel het meest nog een diep-innig feest, niettegenstaande
de pralerij in de zaal . Want de zaal was wel wat opdringerig in hare weelde . Als naar gewoonte ontbrak de echte
groote wereld, die deze pomperijen der bourgeoisie versmaadt . En het is nu eenmaal waar dat slechts de echte
groote wereld, met de wereld der artiesten, zich in eene
schouwburgzaal naar behooren weet te gedragen... Gisteren
waren mij de dames, onder het kunstige kapsel , wat al te
opgedirkt , de jonge meisjes al te moedwillig-ongegeneerd,
de heeren al te moedwillig-ernstig. Al die menschen hadden
vijf-en-twintig frank betaald om hunne juweelen, hunne
dochters en hunne luchtige onschuld te komen t oorsen ; dat
uit zulk een gemoedstoestand geen stemming kan ontstaan,
spreekt van zelf... Het was dan ook eene vergadering voor
dezen die, als ik, gewoon zijn in bekende loges bekende
gezichten te vinden en niet gaarne in deze gewoonte worden
gestoord, - zijn wij daarom tyrannen te noemen ? - het
was eene verademing toen wij het blinkende haar en den
verwonderden monocle van commandant de Posch, adjudant
des kon ings , wat echte aristocratie in de zaal zagen brengen, en de heer Ingenbleeck, secretaris van Zijne Majesteit, er de impassibele geheimen der diplomat ie binnenvoerde; terwijl onze tevredenheid geheel terugkwam toen
de koning-zelf binnen trad , rozig en glimlachend, een
beetje bedremmeld als immer, in zichzelf een beetje vervelend vindend dat men hem op zulke juichende Brabançonne

onthaalde.
Die jufthende Brabançonne kwam uit den maatstok van
Otto Lohse, blijkbaar jubelend dat hij aldus hulde mocht
brengen aan den koning van zijn tweede vaderland. Alhoewel
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de eigenlijke koning van heel dezen avond Otto Lohsezelf was . Wat heeft de Munt schouwburg eene heerlijke aanwinst aan dezen kapelmeister ! Welk een macht van gevoel,
welk een perceptievermogen spreken uit dat breede, gladde,
steenroode masker, bij aanvang zijne manschappen beheerschend met despot ischen blik, maar één innigheid weldra,
en ééne extase, en ééne vreugde naar zich de beminde muziek onder de schoone teekening, de expressieve golving
van zijn gebaar ontrolt....
Onder hem moet de "Meistersinger" gisteravond voor
velen eene openbaring geweest zijn. Al het theatrale was
eruit : het was al de Duit sche Gemüt l ichke it , het was
al de liefelijke weemoed, het was het grootsch-joviale,
het was vooral het wijze, het bewuste, het zekere, dat
men zich van een ideale vertooning voorstelt , en dat hier
was verwezenlijkt. Reeds voor twee j aar was Anton van
Rooy ons in de Sachs-partij komen toonen hoe verkeerd het
spel was van zijne Fransche medezangers die, hoewel meestal eerste-rangs-acteurs, het opera-achtige, het pompeuze
der Fransche voordracht, zelfs na verscheidene vertooningen
naast uw u itnemenden l andgenoot , niet hadden kunnen af l eggen . Waarbij de leiding van Sylvain Dupu i s dan ook meer
op het uiterlijke, het pittoreske der partituur was aangelegd, en daardoor alleen wel wat van de innigheid uit
het werk geweerd was.
Met Lohse is dat heel anders geworden. En zoo kan men
bij de vertooning van gisteren spreken van klassieke volmaaktheid. Waar, behalve het uitmuntende orkest en het
zeer goede koor, de Duitsche gastzangers natuurlijk veel
toe bijdroegen. Knote was een Walter von Stolzing, wiens
plastiek en wiens kleeding - streng-archeologisch maar
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weinig verfijnd - wel niet heel goed de verleiding verklaren, die van hem uit moet gaan, niet alleen op Eva maar
ook op den ouden Sachs; die dit echter vergoedt door een
charmant geluid en scenische perfectie. Eva vond in Me j .
Bosetti een prachtige uitbeelding en een schoone, zoete
stem : de eenigsz ins-schuchtere , de stemmig- gereserveerde , en nochtans zoo innige natuur vol intiem betrouwen. Kuhn
verleende aan David zijn mededeelzame uitbundigheid en
zijn gauw-beteuterde naiefheid. Ik zag nooit een beteren
Beckmesser dan die van Gels. Bender was een haast -groot sche Pogner, terwijl Van Rooy, niettegenstaande de soms
falende stem, weêr t r iumpheerde als Hans Sachs.
Niettemin ging het groote succes vooral naar Otto Lohse.
En het was verdiend.... Waarom zou men hem dan ook in
het vervolg niet toelaten, zich in zijne volle maat te
vertoonen, ook in de loopende, gewone voorstellingen van
het t oonee l j aar ? Vooralsnog kreeg hij niets dan Fransch
en Italiaansch werk te bestieren, dat dan nog niet van
eerste hoedanigheid was. Als men een orkestleider als
hij heeft, laat men hem toe zich in zijn volle grootheid
te toonent de heeren Guidé en Kufferath, die den Muntschouwburg besturen, moesten het maar niet vergeten.
N. R.C. , 6 vctoben 1 9 11.
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"DE GROOTS HERFSTLEEK"
DE "VEGLIONE" IN DEN MUNTSCHOUWBURG
Brussel, 8 October.
Tree uren al , twee lange uren had ik hier rondge l oopen ;
mijne strakke, witte handschoen-handen op den rug; de
verveling lood-zwaar op de schouders van mijn hab iet ;
de amaranten roos in bezwijming aan mijn knoopsgat ; de
beenen loom; het hoofd soezerig van draaiende wals-rythmen.
Ik was aangekomen bij 't uur, vastgesteld voor de opening,
en.... bevond me, wel heel beschaamd, bijna gansch alleen
in de zaal. Ben melancholisch en puriteinsch-uitziend
suppoost - trouwens een goede kennis van mij - die niet

noodig had geoordeeld, voor dezen veglione de opgelegde
kleuren , wit en amarant , aan te nemen , had mij , toen ik
hem aan de vestaire mijn jas en mijn hoed overhandigde,
misprijzend bezien en iets gemompeld van : "Wie kreeg
het ooit in zijn hoofd : een gemaskerd bal op zeven Oct o ber ! "... De ouvreuse der baignoires-links (gij kent ze
wel : die kleine dikke, die er nooit in toe heeft gestemd
den spannenden rok te adopteeren, en den hare draagt,
met al de plooien en fronsen uit den crinoline-tijd),
de ouvreuse had wèl een amaranten strikje aan haar witkanten mutsje gespeld, maar zag er overigens even misnoegd
uit als den strengen vestiaire-man. Het had mij geheel
van streek gebracht , hadde ik niet , haast onmiddellijk,
in de schaarsch-versierde zaal - wat groen en wat paarse
bloemen - een even-plichtbewust Duitsch confrère ontmoet.
Hij had een groote zak pralines bij zich. Wij lieten aan
het buffet de eerste f l e sch champagne ontkurken. En het
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zou tusschen ons beiden kwasi-gezellig zijn geworden,
toen hij het noodig vond, over Tripoli te gaan spreken.
Hij verzekerde mij, dat hij er voor niets tusschen was
zoo Italië en Turkije aan 't vechten waren, noch hij,
noch zijn l andgenoot en , noch zijn keizer.... Ik maakte
van de "entrée du ballet" gebruik, om hem aan zijne oorlogsbespiegelingen over te laten. Al de pralines waren
trouwens opgegeten en de champagne-flesch was leeg. Het
was met dat ballet van wit-en-amaranten pierrots en pierrettes al niet beter gesteld : walg-wekkend-zoet als de
herinnering aan te veel pralines, en ledig als eene uitgewrongen champagne -f l e sch .... Het had in de zaal niet
het minste ent rain gewekt . De heeren, in hun zwarten lijkbidders-rok, - geen enkele had zich gecostumeerd, behalve
één, die, geheel in wit-satijnen soirée-kostuum, niet
weinig verlegen was ! - zeulden moede gemaskerde dames
aan den arm, die achter hun waaier geeuwden . Zij waren
trouwens nog altijd schaar sch , de dames. En weinige hadden
werkelijk toilet gemaakt : een 18 de - eeuws ch markiezinnetje, een Helleensche hetaere, een Watteau-herderin, een
Directoire-blauwkous. Behalve een paar, die luidruchtig
deden, buiten enkele danseresjes van het ballet die op
conquêtes uit waren, op één enkele apoplectische heer
na, die niet ophield de gigue te dansen tegenover eene
marmer-koele geisha, die hem met alle misprijzen behandelde, waren de bezoekers van dezen eersten Brusselschen
"Veglione" als eerdood-veroordeelden, die dit dansfeest
schenen te beschouwen als het laatste gl as j e cognac en
de cigaret van vóór de onthoofding....
En zoo had ik twee uren al rondgeloopen op zeere voeten. Wel was er lengerhand wat meer volk gekomen. De bal617

lerines hadden geprobeerd , ten tweeden male , den geestdrift bij kunstige oefeningen aan te vuren , en waren er
ook gedeeltelijk in geslaagd . Sommige jonge dames hadden
den gewenscht en , minder -Hanl et acht igen cavalier gevonden.
Int rigues werden aangeknoopt . En men begon, bij energischge l e ide mazurka's, zoowaar heusch te dansen . Maar het
kon mijne verveling niet afwenden, en ik besloot dan ook
heen te gaan. Mijn Duit schen confrère zag ik trouwens
van ver naar mij zoeken. Ik spoedde me dan ook naar een
uitweg. Toen....
- Toen ik opeens naast mij een jongen man zag staan,
die verbazend, geweldig, angstwekkend op mij geleek. Dezelfde interessant-gebogen gestalte, dezelfde gedistingueerde houding, hetzelfde weemoedig en diepzinnig gelaat.
Ik spaar u alle verdere beschrijving, geachte lezers :
gij kent mij immers genoeg. Het be l angwekkende van het
geval lag overigens niet in deze ontmoeting alleen : zij
lag veelmeer in het feit, dat mijn evenbeeld, dat mijn
Sosie op dat oogenblik juist het geluk had, aangesproken
te worden door het aardigste popje-van-een-vrouwtje dat
men zich denken kan : een miniatuur van"Fanchon-la-Vielleuse", de zedige witte fichu Marie Antoinette over het
amarant en j urk j e met korte spanmouwen , het amarant - sat ij nen schortje op den hoepelrok van witte mousseline-de
soie, en het schalksche gezichtje, waar de mouche bewoog,
tusschen de bruine kurketrekkers, berijmd met een "soupçon
de poudre".
Mijn evenbeeld kreeg een knip vóor zijn neus. - "Bon-

soir, chevalier à la triste f igure !", sprak zij.
Met eene gevatheid, die ik u t oewensch , antwoordde
hij : "Goeden avond, Dulcinea !"
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-

"Ik heet geen Dulcinea", zei ze met een pruimen-

mondje; "thuis noemt men mij Lucie; maar eigenlijk heet
ik Lucette."
-

"Des te beter !" klonk het uit eene stem, die me

aandeed als hoorde ik me zelf uit een phonograaf. "Des

te beter ! En laat ons op dat gelukkig toeval een beker
champagne gaan ledigen !"
Ik volgde ze ongemerkt naar het buffet . Ik vreesde
echter al gauw dat het vergeefsche moeite was geweest,
want het gesprek scheen tusschen die twee maar niet te
willen vlotten. Hij - mijn dubbelganger - bracht het,
na geruimere tijd, niet verder dan : "Bah, die champagne
is lauw !"

- "wel neen", antwoordde zij, "hij is ijskoud. Maar
gij zijt nog kouder...." voegde zij er bij . "En, aldus..."
De scherts had geen ander uitwerksel, dan dat hij er
wrevelig door scheen te worden. Hij stelde voor :

- "Willen wij in een loge gaan zitten ? Ik ben een
beetje moe".
Ik volgde ze weêr , en zoowaar, het was of ik onzicht-

baar was geworden, want niemand nam notitie van mij....
De twee zwegen. Het meisje bezag mismoedig haar cavalier.
Bij-zelf zag er elegisch uit als het laatste portret van
André Chénier. Zij sprak, onderdanig, maar met ingetoomden spijt : "Gij had u in een beer moeten werk l eeden . "
Het scheen ineens zijne "verve" te wekken, eene "verve"
die wel wat bitter was :
- "Mijn kind", sprak hij, "er zijn wel witte beeren,
maar die hebben niets aan zich dat amarant is, behalve
binnenin, hun hart bijvoorbeeld. En dat z iet men niet
aan hun uiterlijk, gelijk bij sommigen der bezoekers van
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dezen Vegl Tone , o Lucette . Want hebt gij gemerkt hoe sommige der heeren, zelfs zonder bijzonder tooisel, respondeeren aan den eisch, door de inrichters gesteld, en zonder schmink of andere chemie, het amarant in hun aangezicht voegen ? Daar hebt ge ot t o Lohse, bijvoorbeeld,
die aan de dames van het ballet juist op het oogenblik
de puz z le onderwerpt , of zijne gelaatsuitdrukking nu meer
naar die van Beethoven' s doodenmasker gaat , dan naar dat
van Rubens' bolwangige engeltjes..."
- "Ik ken die heeren niet," zei Lucette, die ernstig
was geworden...."
- "Heel dit feest, trouwens, is vol menschen, die aarzeling schijnen te koesteren over een uitweg voor hunne
personaliteit", ging haar makker voort . "Daar hebt gij,
bijvoorbeeld, Maurice Kufferath, bestuurder van dezen
Munt schouwburg, die daarginds tusschen duim en wijsvinger
van zijne beide handen minutieus de taille meet van een
jonge dame die mij helaas herinnert aan wijlen prinses
van Lambal le . Vroeger had hij een snor, die Kufferath :

gij zult het niet vergeten hebben. Nu is hij geheel gladgeschoren. Waarom ? Hoopt hij heusch op Maurice Maeterlinck te gaan ge l i j ken ? Streeft hij Eugène Y s aye naar
de kroon ?
Is het ook zijn ideaal, er Beethoviaansch uit te zien?"

Het meisje bezag hem met eenigen schrik in de oogen.
-

"Bene ten minste," ging mijn dubbelganger voort,

"wenscht geensz ins haar eigen aard en wezen te verduiken.
Ziet ge dat vrouwtje daar , Lucette, met den korten rok,
de bruske gebaren , den uit dagenden blik, en die zich kenmerkt vooral door haar kapsel "à la ch i en" ? Het is niemand
minder dan Colette Willy."
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Nu schaterde Lucette het uit.
"Wel neen," zei ze, "het is Fientje Beulemans ! Wist
gij dan niet dat iedereen zich thans "A la Claudine" coiffeert ? Ce sera très bien porté cet hiver. En al de verkoopsters van het magazijn, waar ik winkeljuffer ben...."
Maar zij werd bitsig onderbroken. "Gij zult in elk
geval niet loochenen", sprak de jonge man, "dat Ant o n
van Rooy er vanavond stralend uitziet. Want die deftige
meneer daar is Van Rooy. Ge kunt hein goed herkennen aan
zijn lorgnet , dat hij draagt sedert hij voor den halfblinden Wot an speelt.... Het is immers merkwaardig, hoe
gemakke l i j k acteurs onder den recht st reeks chen invloed
geraken van hunne rollen. Daar hebt gij , bijvoorbeeld,
Eleonora Duse."...
Lucette onderbrak hem, bitsig. - "Ik heb dorst", zei ze.
Hij stond op, stram van leden, als iemand die uren
lang aan zijne werktafel Hegel heeft zitten bestudeeren.
En zij gingen weer champagne drinken, heel veel champagne. In de zaal hing eene mistroostige loomheid. Zij
dronken maar, en spraken in geen uren.
Toen vroeg de meewarige Lucette : "Aan wat denkt gij,
mijn vriend ?"
En hij antwoordde : "Ik denk aan den laatsten Vegl ione

dien ik v6or dezen bijwoonde. Het is misschien al eeuwen
geleden, Lucette, en het geschiedde zelfs, geloof ik,
buiten allen tijd. Het was te Venetië, mijn kind. En het
was een feest van den we l lust igst en weemoed. Ik ontmoette
er Tiepolo en Watteau; George Sand en Mus set , die nog
de kennis niet hadden gemaakt van Page l la , waarden er
rond als Al te verliefde schimmen. Henry de Régnier was
er met Maurice Barrès. En Verlaine, sent inrent eelesater ,
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zocht er naar "les uns et les autres."...., Oh, Lucette,
welk verschil met dezen Munt schouwburg ! Met dezen Ve gl ione door het "comité du Commerce" ingericht, door de
Business, die er de "Money" voor gekozen heeft ! Welk
verschil, o kleine Lucette, die..."
Maar weer onderbrak Lucette, al even bitsig : "Ik heb
honger; leid mij naar het "Café de Paris" : ik heb het
aan uw dronkemanspraat wel verdiend. En vooral, spreek
niet meer van al die dingen die ik niet kan begrijpen."
Zij gingen , en ik ook , het hoofd even leeg en zwaar
als de atmospheer der bijna gansch verlatene schouwburgzaal. Toen ik buiten kwam rees Aurora reeds over de
stad. De lucht was wit en amarant....
En toen ik vanochtend wakker werd , was het mij , of
heel dit avontuurtje aan me-zelf was voorgevallen...

N. R. C. , 9 vctoben 1911.
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DE GEMEENTEVERKIEZ INGEN
Brussel, 11 October.
De verkiezingen voor de gemeente , die Zondag a.s. plaats
grijpen, worden dit jaar met buitengewone belangstelling
tegemoet gezien. En geen wonder, vermits ze ditmaal een
karakter vertoonen, die ze anders niet bezitten, dan in
een zeer geringe mate . Zij worden inderdaad aangegaan
op een princiep van algemeene politiek, dat weliswaar
voor de gemeentelijke financiën van groot belang is, doch
slechts middellijk in betrekking staat tot het beheer
van steden en dorpen, en in elk geval nog slechts bestaat
als een dreigement, dat de katholieken zelfs loochenen;
ik bedoel de lasten, die eene nieuwe schoolwet mede zou
brengen, in zooverre die schoolwet zou berusten op het
beginsel van den schoolbon of iets dergelijks, dat het
subsidiëeren der vrije en aangenomen scholen door de gemeente , als door den staat tot gevolg zou hebben. Dit
strijdpunt, waar de gemeenteverkiez ingen op uit moeten
gevochten worden, brengt mee dat die verkiezingen thans
van meer dan van plaatselijk belang zijn. De uitslag ervan
wordt dan ook met gretigheid tegemoet gezien.
Wat zal die uitslag zijn ? Om het met eenigen grond
van zekerheid te kunnen zeggen, is het goed aan het verloop der feiten en omstandigheden te herinneren.
Toen het kabinet -Schol l aert viel op het princiep van
den schoolbon -- want het ander bezwaar tegen het ontwerp
van schoolwet, als zou het ongrondwettelijk zijn, zou bij eene
algemeene bespreking weldra over het hoofd gezien zijn geworden, - sprak het hoofd van het aftredend ministerie
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"Het land zal oordeelen," hiermede de verkiezingen van
15 October bedoelend. De linkerpartijen namen de leus
als eene uitdaging aan, en sloten het kartel in de voornaamste steden van het land. De groote betooging van 15
Augustus was er de betuiging van : liberalen en socialisten, bij duizenden en duizenden naar Brussel gestroomd,
bevestigden, dat zij den strijd op de schoolkwestie aanvaardden. Veertien dagen nadien brachten op hunne beurt
duizenden en duizenden katholieken te Leuven hulde aan
hun aanvoerder Schollaert, en, zoo bij die betooging nog

wel van een nieuwe schoolwet werd gesproken, het werd
opgemerkt hoe over het beginsel van den schoolbon algemeen
gezwegen werd. Ja, korten tijd daarop verklaarde de heer
Poul let , minister van onderwijs, in onderscheiden omstandigheden, en beriep zich hierbij op het Kabinetshoofd,
minister de Broqueville, dat van den schoolbon definitief
was afgezien, zonder dat echter vooralsnog eene nieuwe
formule de eensgezindheid der ministers had verworven;
alleen hield men vast aan de gelijke behandeling van alle

scholen, zonder dat hier echter bij bepaald werd, in hoeverre de gemeenten in die behandeling zouden betrokken
zijn. Men merkte tevens op dat de katholieken in hunne
kiespropaganda de schoolkwestie doorgaans onbesproken
lieten, en als motto schenen aangenomen te hebben : een
gemeenteraad dient alleen tot het goede beheer van stad
of dorp, niet tot het behandelen van politieke vraagstukken.
Hierin zagen de linkerpartijen de vrees der neerlaag
zij beschouwden het als eene moreele overwinning, v6orteeken van hun triumph op 15 October.
Vele liberalen koesterden echter op hunne beurt eene
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vrees, die ze wel niet luidruchtig uitspraken, maar die
hun voor de aanstaande zege van hun eigen partij, de gematigd-liberale partij , vervulde met kommer . De kartellijst was niet geheel naar hun zin of tot hun voordeel
samengesteld . Sommige namen, zelfs van 1 iberalen, waren
niet sympathiek. Zoo komt op de Gentsche lijst een naam
voor, die vele Vlamingen afschrikt. Te Gent eveneens,
is er een 1 i j st van den "Vlaamschen Blok", samengesteld
uit leden der drie partijen, die als palladium de vervlaamsching der hoogeschool voeren, welke wel het quorum niet
bereikt , maar waar de kartellijst niettemin stemmen bij verliest. Er komt bij, dat het kartel niet alleen op de
schoolvraag gesloten werd, maar tevens op zuiver algemeen
kiesrecht. Ik zei u reeds, dat dit vele liberalen had

misnoegd. Bij eene wetgevende verkiezing zou die misnoegdheld van geringe beteekenis zijn : de partijtucht is groot
genoeg om iedereen voor eene volledige lijst te zien stemmen, waar trouwens het "panacheeren" verboden is . Bij
eene gemeenteverkiezing gaat het echter anders : de wet
laat toe, zijne kandidaten te kiezen in al de lijsten
die worden voorgesteld, op voorwaarde, dat het getal der
gekozenen dat der open plaatsen niet overtreft. Bedenkt
men nu, dat hij gemeentekiezing sympathie of antipathie
voor dezen of genen kandidaat een groote rol spelen en
hierbij trouwens persoonlijke belangen op het spel kunnen
zijn; voegt men daarbij, dat vele liberalen afkeerig zijn
van algemeen kiesrecht, dan kan men daaruit afleiden,
dat die liberalen niet voor de geheele kartellijst zullen
stemmen, alleen voor de vrienden die er op voorkomen kiezen zullen en de overige kandidaten uit katholieke of
speciale lijsten zullen nemen.
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Hieruit kan men besluiten, dat slechts ééne partij
met gerust gemoed de uitslag der verkiezingen tegemoet
mag zien : de socialisten. Niet alleen zijn ze zeker,
in hun legergeene afval l igen aan te treffen, maar mogen
daarenboven rekenen op de stem van de liberalen, die deze
of de volledige lijst van het kartel uit zullen brengen.
Wat de liberalen aangaat, als vaste zekerheid weten ze
voor 't oogenblik, dat zij in de gemeenteraden mannen
als Louis Franck en Paul Hymans binnenvoeren, maar voor
't oogenblik staat het niet vast, dat de partij aan macht
wint, al bestaat geen vrees, dat die macht zou verminderen. Dat de houding der katholieken hun nieuwe aanhangers
zou bezorgen, is al even betwijfelbaar. Zoo er uit de
linkerpartijen overloopers zijn, dan zal dit alleen aan

den ingewortelden hekel tegen algemeen kiesrecht zijn te
wijten.
Te vermoeden is dan ook, dat de gemeenteverkiezingen
weinig verandering brengen zullen in de getalsterkte der

onderscheiden partijen. De winst of het verlies zal er
eene in personen zijn. De liberalen winnen te Brussel
een Hymans en te Antwerpen een Franck, daarentegen komt
te Gent een Dauge, leider der Vlaamschhaters, op hunne

lijst voor. De katholieken winnen te Leuven een Schollaert. De zuiverste uitslag der verkiezingen zal dus zijn,
eene verhooging der principieele waarde in de gemeentepolit iek; en tevens, dat het beginsel van algemeen kiesrecht
er op de liberale banken nieuwe aanhangers zal tellen.

N. R.C. , 13 Octohen 1911.
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NA DE GEMEENTEVERKIEZINGEN
Brussel, 16 October.

Er is iets veranderd in België.
Uiterlijk niet, althans niet te Brussel. De verkiezingsdag van gisteren was een verkiezingsdag-zooals-altijd : menschen die men van v6or zeven uur 's morgens
ziet loopen met den hoogen zijde op het hoofd en de lange
jas aan het lichaam; drank-grage lieden, die men voor
den middag al ontmoet in een toestand, dien ze gewoonlijk
eerst in de avonduren aannemen; tram-conducteurs, bewust
van hunne burgerrechten, met ultdagendenblik en misprijzende gebaren. De veile menschen, die men voor een appel
en een ei, en daarenboven eenige f inant ie , ertoe bewegen
kan uren en uren dunne papiertjes met even dunne beginselen-verklaringen aan weinig-belangstellende kiezers uit
te deelen, bewezen nogmaals, en als altijd, plichtbewust
te zijn tot op het uiterste. Er waren, in de Brusselsche
gemeenten die ik bezocht , kandidaten-tot-den-raad, die
met bewonderenswaardig geduld, van acht uur in den morgen
tot twee uur in den namiddag, op vochtige straatsteenen
hebben gestaan voor het lokaal waar over hun lot werd
beschikt ; die den hoed lichteden voor hunneergstevijanden,
en tot heil der gemeente , die van hunne ambitie moest
groeien in luister, maagkrampen leden om een verwaarloosd
bittertje en een uitgesteld diner. Er was, in een woord,
al wat noodig is om van een goed-geslaagden verkiezingsdag te mogen spreken, zonder dat echter iets buitengewoons
dezen verkiezingsdag bijzonderen luister in het geheugen
der geslachten bijzetten zou.
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En nochtans is er iets veranderd....
Ik had u in mijn vorigen brief gezeid, dat het eenige,
wat men met stelligheid voorspellen kon, een ve rhoog ing
van het politieke peil der gemeenteraden zijn zou, deels
door de beteekenis van sommige nieuwe leden, deels ook
omdat de verkiezingen plaats grepen op beginselen, die
van algemeen, meer dan van plaatselijk belang waren. Toen
ik dít schreef, dorst ik niet denken dat de gemeentekiezers in zulke mate doordrongen waren van deze zekerheid,
die hun als eene noodzakelijkheid was voorgesteld geworden, dat zij er allen persoonlijke voorkeur of eigen belang voor zouden prijsgeven, en zich met een tucht en
een bewustzijn, die treffen, alleen door beginselen zouden
laten leiden.
Want het eerste wat in deze gemeenteverkiezingen opvalt is , dat , waar de katholieke propaganda er naar streefde, vooral de aandacht op plaatselijke aangelegenheden
te trekken, de kiezers der tegenpartijen hebben verkozen
zich te houden aan hoogere politiek, en den strijd hebben
uitgevochten op de vraag der schoolwet. Al de middelen,
aangewend om hunne belangstelling t e richten op bloot
het gemeentelijk beheer, zijn afgeschampt op deze eenige
gedachte : wij willen aan de regeering toonen, dat wij
van eene schoolwet in den aard van het ontwerp-Schollaert
niet willen weten . En daarom hebben zij met een ongewone
discipline op de kartellijsten gestemd, zonder panacheeren
bijna, met eene beslistheid die men bij gemeenteverkiezingen, in steden als Gent en Luik, Bergen en Doornik, Brugge
en Verviers, waar de kandidaten persoonlijk door ieder
gekend zijn en doorgaans behandeld worden naar de sympathie of de antipathie die ze wekken, niet gewoon is waar
628

te mogen nemen. Ja, het eigenaardige, het nieuwe dezer
verkiezing, waar het in den grond om niets anders had
moeten gaan dan om het bestuur der gemeente, is, dat het
kiezerskorps heeft gemeend zich te moeten uitspreken over
eene daad der st aat s regee r ing , over eene daad die dan
nog alleen als dreigement bestaat. Dat is de verandering
die in België heeft plaatsgegrepen : zij is van een belang, dat niet te onderschatten is, en dat zeker van invloed, niet alleen op de algemeene verkiezingen van Mei,
maar ook op de t akt i ek der regee r ing zelve zijn zal.
Is nu die alleszins merkwaardige houding der kiezers
van de linkerpartijen te wij ten aan wezenlijke verhooging
van hun politiek inzicht ? Ik weet niet of men aan de
meerderheid de eer moet aandoen, dit te gelooven. Dat
eendrachtig optreden, waar elke persoonlijke voorkeur
bij vergeten werd, danken de liberale en socialistische
kandidaten veel meer, naar ik meen, aan een trek van het
Belgisch karakter : afkeer voor de kloosters. Het is in
ons land onder de burgerij een algemeen verschijnsel,
dat zij kloosterpolitiek verfoeit . En niet alleen onder
de vrijzinnige burgerij : ook onder de katholieken treft
men er velen aan, die met weerzin een kloosterpolitiek
volgen; deze katholieken zien met tegenzin de macht der
geestelijkheid, vooral der reguliere geestelijkheid, ten
bate der werkelijke macht aangroeien; zij waren het die
morden, toen in het ontwerp-Schollaert een schoolbon van

gelijke waarde aan de kloosterscholen als aan de wereldsche scholen werd toegekend; het was dan ook alleen uit
partijtucht dat vele Kamerleden der rechterzijde zich
bij het ontwerp der regeer ing hadden aangesloten, en hunne
weigerende houding is alleen te verklaren door het feit,
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dat zij onnoodig vonden de kloosters te verrijken onder
het voorwendsel dat eenzelfde regeling al de scholen zonder onderscheid beheerschen moet. Het ging zoover, dat
in een weekblad, dat de regeering nochtans zeer genegen
is, de regeling verdedigd werd dat de schoolbon voor de
kloosterscholen aanzienlijk moest verminderd worden en
de invloedrijke "Bien Public", het blad der bisschoppen,
aarzelde niet te schrijven, dat het zeer bereid was van
den schoolbon af te zien, als eene betere regeling kon
worden gevonden.
Als het aldus met een fractie der katholieke partij
is gesteld, dan kunt gij denken hoe de liberale burgerij
er over dacht toen men haar kwam zeggen : de nieuwe wet
zal jaarlijks twintig millioen in de brandkast der kloosters gieten. Van dan af zou het stelligste bewijs van
het tegendeel onmachtig zijn geweest, de hardnekkige gedachte te ontwortelen, dat de regeering, die zoo iets
begaan dorst , in het zand moest bijten. Om dit einddoel
te bereiken, sloot zij, de liberale burgerij , het kartel
met de socialisten. Liever dan het ontwerp-Schollaert,
of een gelijkaardig ontwerp tot wet te zien gedijen en
de kloosters meer gezag bij te zetten, ging zij de verplichting aan, het algemeen kiesrecht , dat haar vooralsnog
weinig sympathiek was, toe te treden en te verdedigen.
En dat zij in haar voornemen weet te volharden, heeft
ze gisteren bewezen. Schollaert had de onvoorzichtigheid
begaan, zijn ontwerp van wet aan het oordeel der kiezers
te onderwerpen; later zag men die onvoorzichtigheid in;
de schoolwet werd uitdrukkelijk ingetrokken; herhaalde
malen werd hij door Schollaert's gezagvolste luitenanten
dood en begraven verklaard. Het hielp bij de liberalen
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niet : het kartel was gesloten; de bedreiging van al dat
geld dat de kloosters zouden opslorpen bleef bestaan;
de einduitslag der gemeenteverkiezingen kwam den haat
voor kloosterpolitiek klaar en duidelijk bevestigen.
Het recht st reeksche gevolg daarvan zal zijn, dat de
regeering met niets meer voor den dag zal durven komen
dat op den schoolbon ge l i j kt . Het is voor haar en voor
hare partij eene vraag van leven en dood. Men moet dan
ook niet vreezen dat een ontwerp van schoolwet vóór de
algemeene verkiezingen van Mei neér zal worden gelegd,
tenzij ditmaal de linkerpartijen er het initiatief van

namen.
Onrechtstreeksch gevolg is : een duchtige stap nader
tot het bekomen van algemeen kiesrecht naar socialistisch

stelsel. Vanochtend zegde mij een der invloedrijkste socialistische Kamerleden : "Wij hebben ditmaal het kartel
gesloten, om het in een dichte toekomst niet meer te moeten sluiten".... In hoeverre deze woorden verwezenlijkt
zullen worden, zal de tijd l eeren ... .
Dat int us schen de af ge l oopen gemeenteverkiezingen van
buitengemeen belang zijn geweest , zal wel niemand betwisten. Dat de uitslag, die velen, zelfs onder liberalen
en socialisten, heeft verrast , eene waarschuwing is, zal
de regeer ing zeker niet vergeten. En dat zij onze gemeentepolitiek op een hooger vlak brengen, zullen zelfs de
katholieken niet betreuren, al moesten zij er gevoelig
onder lijden.
N. R.C. , 18 Octoáet 1911.
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EENE STAD DIE VERRIJKT EN VERARMT
Brussel, 19 October.
De talrijke Hollanders, voor dewelken Brussel het aangenaamste der uitstapjes is, zullen het niet voor grootspraak houden, of wijten aan verregaand chauvinisme, zoo
ik zeg dat de hoofdstad van België sedert een vijftigtal
jaren eene der weelderigste steden van Europa aan het
worden is. Zij heeft zelfs op de meeste hoofdsteden voor ,
dat zij bijna uitsluitend eene weeldestad is, die van
weelde en voor weelde leeft, en zelf weelde is. Ik spreek
hier wel te verstaan van het eigenlijke Brussel, buiten
de voorsteden om; het eng-omsloten Brussel, gekneld binnen
den gordel zijner buitenboulevards, omtuind , ombolwerkt,
ommuurd op zulke wijze, dat het wel gedwongen is zijn
steeds groot eren dorst naar weelde, de steeds toenemende
noodzakelijkheid van weeldevertoon - want de vraag wekt
het aanbod - in aldoor maar dichter op elkaar gepakte
betuiging te uiten . Het , naar de oppervlakte , kleine
Brussel, ontdaan van zijne suburbs, is eene opeenstapeling
geworden van brallen en vergenoegden rijkdom. En het wordt
van dag tot dag erger... of beter, zoo gij verkiest. Geheele wijken, en bij voorkeur deze die door kleine burgerij of eigenlijk volk waren bewoond, worden afgebroken,
en vervangen door ruime bankhuizen en kantoren langs b ree de straten, door openbare gebouwen die ontzettend-veel
plaats innemen, door winkels en magazijnen die overtuigend
bewijzen dat Brussel meer en meer van luxe leeft. Niet
zoo heel lang geleden werd een blok huizen tusschen Sinter Goedelekerk en het Park doorgebroken, om plaats te
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maken voor uitsluitend banklokalen en een paleis, door
koning Leopold geinspireerd en dat "le Palais de l' Expansion" moest worden, maar dat thans, onvoltooid gebleven,
aan de vingeren der stad blijft, die er een zware hypotheek op heeft en niet goed weet wat ermee aan te vangen.
Thans weer heeft men in de Putteri j - en Isabella-wijk
hektaren en hektaren glad geschoren, al de huizen p l at ge leid waar in nauwe maar schilderachtige steegjes eene
nijvere bevolking van mindere lieden woonde; en daar moet
nu een monumentaal stat iongebouw komen, en eene hangende
straat - iets nieuws - die de lage met de hooge stad zal

verbinden. En zelfs de, weldra eenige overblijvende, volkswijk, die der Hoogstraat, wordt eerlang gewijzigd in den
zin van meer deftigheid en minder populair uitzicht. En
weer zullen steegjes worden afgebroken, waar een maximum
van inwoners een minumum van

plaats innam.

Eene stad die aldus hare minder voorname gedeelten
meer en meer vervangt door prachtconstructies; enge wegen
vervangt door weidsche lanen... die niets opbrengen; sommige harer afbraken gaat verbloemen achter valsche huisgevels, zooals gaat gebeuren aan den Treuren-berg : zulke
stad is geen arme stad, mag zelfs worden beschouwd als
eene stad die rijker en rijker wordt, en niet naar het
uitzicht alleen. Immers, iemand die aldoor maar nieuwe
kapitalen vastlegt

en weet dat zij hem in lang, en mis-

schien nooit , interest opbrengen zullen, is een man die

genoeg is,om niet te vreezen armer te worden. En
als zoo'n man handelt de stad Brussel.
rijk

En nochtans klaagt Brussel's burgemeester, dat Brussel
aan 't verarmen is. In eene redevoering, voor den gemeenteraad uitgesproken, en die de eer genoot op straat te
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worden uitgeplakt , wijst de heer Max op de vermindering
der Brusselsche bevolking. Deze vermindering is niet te
wijten aan het dalen van het gemiddeld geboortecijfer,
of aan dat der sterfte. Br wordt trouwens niet minder
getrouwd in Brussel dan vroeger. Maar : in afgebroken
huizen is het onmogelijk te wonen, en het achterste gedeelte van Brussel is in afbraak. Men woont evenmin in
gebouwen, die als banken, kant oren , stapelhuizen of magazijnen zijn ingericht . En voor 't overige stijgt de prij s
der verhuring naar de schaarschte en de pracht der beschikbare localiteiten. Gevolg : Brussel wijkt uit; het gaat
buiten Brussel wonen : naar Anderlecht of Etterbeek, naar
Sint-Gillis of naar E l sene , naar Sint Joost -ten-oode of
naar Koekelberg, naar Laeken, Schaarbeek of Molenbeek, om
te zwijgen van Ukkel, Vorst , Boschvoorde , Woluwe en Auderghem, die niet onmiddellijk aan de hoofdstad palen. Dit
brengt natuurlijk mee, dat de bevolking der voorsteden
steeds toeneemt , dat de verkoop er belangrijk is , dat
de gemeentelijke r i j kdom er aangroeit : terwijl Brussel,
waar notabene de meeste dier uitwijkelingen hun dage1 i j ksch brood verdienen, zijne inkomsten ziet slenken,
en bij vermindering zijner bevolking ook zijn f inanc ieelen toestand zoo niet bedreigd, dan toch eveneens verminderd ziet, en in elk geval minder verzekerd. En bij de
groote lastendie de tegenwoordige en de toekomstige tijd
aan de stad Brussel voorbereiden, is zulke toestand allerminst verblijdend, temeer dat . het buiten de eigen muren
geen uitzicht heeft op uitbreiding, die vermeerdering
van inkomsten verzekeren komt.
Want dat is juist de kern der zaak

: Brussel ligt
midden in het agglomeraat der vóorst eden als een gevangene.
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Alle glans gaat van dat centrum op het voorgeborchte uit;
het ligt als een diamant in een kring van minder gesteente, dat van hem zijn geschitter ontvangt. Brussel verzekert meer en meer den welvaart der suburbs , ... en bloedt
er zelf aan dood. Zulke toestand is illogisch, is abnormaal. En het ergste is, dat de omstandigheden er voorals-

nog geen verandering in kunnen brengen.
Want om het evenwicht te kunnen herstellen, is er maar
éen doorslaand middel : inlijving van de voorsteden bij
de middenstad . Gij weet , dat al de aanpalende gemeenten,
die feitelijk, en sedert heel een tijd al, samen met Brussel slechts één geheel uitmaken, voortgaan een eigen beheer te hebben . Bestuurlijk gesproken zijn zij geheel
onafhankelijk van elkander. Hetgeen vanwege de dichte
gebuurschap natuurlijk niet zonder moeilijkheden gaat.
De noodzakelijkheid heeft meegebracht, dat sommige diensten min of meer gecentraliseerd zijn geworden. De waterdienst bijvoorbeeld is dezelfde voor de meeste gemeenten.
De politie is zoowat overal op gelijken voet ingericht en
pleegt wederkeerig dienstbetoon. Sommige gemeenten - aldus
Schaarbeek en Sint Joost -ten-node - hebben een gez penli j
ken verlichtingsdienst. En het tramverkeer, misschien
wel omdat het eene privaatonderneming is, wordt slechts
in zooverre gestremd, dat het hier bij middel van trolleys
en daar met accumulators geschiedt . Daarentegen laat,
tengevolge van het verschil in gemeentebestuur, de wegenis
dikwijls te wenschen over. Bij onderaardsche kanalisatie
van gas of iets dergelijks vinden de gemeenten duizend
en eene reden om elkander in den nek te schoppen; en dat
hulp bij brand soms al te lang uitblijft, is alleen aan
die gemeentelijke autonomie te wijten.
635

Bij al die moeilijkheden en gevaren komt thans deze,
ekonomische factor der Brusselsche bevolking nogmaals

pleiten voor de eenmaking van het voorgeborchte met de
eigenlijke stad. De omstandigheden brengen mee, dat Brussel ' s bevolking naar de voorsteden uitstraalt en er welstand brengt . Andererz i j ds komt de verfraaiing der stad
ook onrechtstreeks ten bate dier gemeenten. Het ware dan
ook maar billijk, dat die gemeenten aan Brussel eene vergoeding bezorgden. Op welke wijze ? Daar ligt de knoop.
Want van eigen-bestuur zal geen der gemeenten willen
afzien. Het geringste gehucht van België ligt in het land
als eene kleine republiek op zichzelf en men ziet zelfs
ten onzent dat uitgestrekte dorpen soms in twee worden
gesplitst, alleen om aan dien zucht naar zelfstandigheid
te voldoen. Als die gemeenten nu bij die zelfstandigheid
financieel en moreel belang hebben, zooals het geval is
met de Brusselsche voorsteden, dan is het natuurlijk,
ze er met des te meer halsstarrigheid aan te zien hechten. Niemand durft er dan ook maar aan denken, die aan
te zullen raken. Eene eventueel en gedeeltelijke vergoeding zou echter misschien te vinden zijn in gemeenschap-

pelijkheid der diensten, die ook de bevolking ten goede
zou komen. En aldus zou Brussel , naar alle billijkheid

en als loon van eerlijken arbeid, terug winnen wat het
thans door ontvolking verliest. Maar zoover zijn wij nog
niet; en het zou mij niet verwonderen, burgemeester Max

nog meer dan een keer zijne klacht te hooren herhalen ! .. .
N. R.C. , 20 Octoben 1911.
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JULIAAN VAN DBR LINDEN

t

Brussel, 20 October.
Plots, zonder de voorbereiding dat wij hem ziek wisten,
treft ons het bericht : Juliaan van der Linden is dood:
eene longontsteking heeft hem in enkele dagen weggesleept.
En onmiddellijk rijst ons zijn beeld voor de oogen,
gelijk wij hem zagen voor het laatste, nog geen maand
geleden, op den dijk van Blankenbergen : tegen den hoogen
wolk-bejaagden avond-hemel aan, zijne schrale, maar pezige
en veerkrachtige natuur; bij korte en rnoedwillige passen
naderend in het flapperende Qverjasje, de eene- hand vlak
op de sportpet die weI heen wou vliegen; de andere, mager
en knokig-geel, hartelijk naar mij uf.t ; glimlachend met
dien schranderen gl imlach die ineens sympathiek vermocht
te maken het waskleurige gelaat dat blonk op de harde
jukbeenderen en dof-droog uitliep in den sterken, assymetrischen kin; snuivend de fijne en wijd-open neus; vriendelijk achter het scheeve lorgnet de scherpe kraal-oogen
die, in het gelaat van dien overtuigd-geloovige, peilend
en haast angstwekkend konden staan als bij een geboren
en halstarrig scepticus.
Mijne eerste vraag was naar zijne gezondheid.
- "0, heel goed nu ," zei hij. "Van winter heb ik weI
wat geleden aan de borst. Maar deze heerlijke zomer heeft
mij opgeknapt : en nu geniet ik van rnijn vacantie, bij
rnijn zoon, die hier dichtbij een villa-heeft."
En met gretigheid informeerde hij daarop naar de Vlaamsche literaire beweging, naar den groei der Vlaamsche
kultuur in hare jongste uitingen.
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En ik hoorde die sierlijke taal, die uitnemende en
zoo persoonlijke beleefdheid, die hoogere beschaving,
welke van dezen man die drie en zestig jaar oud was, van
deze ziekelijke maar altijd jonge , zoo wilskrachtige en
zoo overtuigde natuur, als een beeld maakten van onze
Vlaamsche toekomst.
En toen hij mij tot afscheid uitnoodigde, zijne folkloristisch-literaire collecties te komen doorsnuffelen,
en zijn gleis- en glaswerk te komen zien, en zijn schilderijen te komen bewonderen , dan dacht ik : "Hadden wij

er zoo maar velen in Vlaanderen : mannen die begrijpen
waar wij heen moeten, en die er hun beste krachten aan
wijden; mannen waarvan wij moeten hopen, dat zij lang
nog als voorbeeld mogen dienen"....

En plots nu dit nieuws : Juliaan van der Linden is
dood....
Katholiek Kamerlid voor Brussel, die weinig sprak maar
veel handelde, hadden hem zijne onafhankelijkheid en zijn
doordacht overredingsvermogen een invloed verzekerd, die
in de handelingen van zijne partij uiting vond, vooral
in zake onderwijs en rechtswezen. Zijne politieke eerlijkheid had hem niets dan sympathieën bezorgd onder de linkerzijde. Waarbij hem zijne juridische kennis, die groot
was en befaamd, hem den eerbied aanbracht van ieder. En
aldus was hij onder de Vlaamschgezinde volksvertegenwoordigers deze geworden, die van het meeste ontzag genoot.
En zoo komt het ook dat zijne wet op het gebruik van het
Nederlandsch voor het Assisenhof van Brussel (waar men
voor enkele jaren nog ter dood kon worden veroordeeld
zonder één woord te hebben begrepen van wat u ten laste
werd gelegd .: in . zulke omstandigheden leefde men in het
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Vlaamsche land !), zoo komt het dat die wet er gemakkelijker doorkwam dan vele der andere Vlaamsche wetten.
De juridische en administratieve vrijmaking van Vlaanderen, waar Juliaan van der Linden zulk groot deel in
had, is niet de eenige dienst dien hij aan zijn vaderland
bewees. Hij gold vooral, in zijne rustige maar koppige
overtuiging, als een voorbeeld van wat we zijn moeten
en van wat wij worden kunnen. En aldus, als een minnaar
van den Vlaamschen geest, en als een beoefenaar van de
Vlaamsche wetenschap, als een ontvoogder, die de ontvoogding aan zichzelf was begonnen, als een beschaver, die
eerst en vooral aan de eigen cultuur had gewerkt , als een
toonbeeld van wat men bekomen kan als men weet zichzelf
te zijn, zal hij lang in het geheugen leven van dezen
die hem,

in zijne strenge hartelijkheid , hebben mogen
.

naderen.
N. R.C. , 21 Octobe.n 1911.
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DE KINEMA IN DE SCHOOL
Brussel, 27 October.
Men herinnert zich wellicht dat ik voor eenigen tijd de
belangstelling gevraagd heb in deze courant voor de kinemat ograf ische archieven door de stad Brussel ingericht.
Ik had daarbij de gelegenheid te wij zen op de rol , die
dit nieuwe instrument in de opvoeding onzer kleinen speelde en welke gebreken er nog aan kleefden, die voorloopig
beletten deze rol geheel doel te doen treffen. Wellicht
herinnert de lezer zich ook, dat ik toen mededeelde dat
Sint-Gillis, de voorstad van Brussel, de eenige plaats
was waar de kinema zich een plaats op school veroverd
had . Uit het zooeven verschenen jaarverslag dier gemeente
kan ik nu het volgende knippen over deze belangwekkende
nieuwigheid.
Het toestel , dat 14 Juni j .1. ingewijd werd in tegenwoordigheid van den gemeenteraad, van schoolhoofden en
onderwijzers, belast met de uitleggingen aan de vertonningen verbonden , is bij den ingang van het schoolgebouw
dusdanig opgesteld en afgescheiden van de zaal , dat gevaar
ten eenenmale uitgesloten is.De vert oon ingen werden in
de maanden Juni en Juli twee à drie keer per week gehouden . De films , die in huur worden genomen , bevatten reisgezichten of voorstellingen over wetenschap, nijverheid
en kunst . Elke zitt ing wordt in de klassen, die deze bij wonen , voorafgegaan door verklarende uitleggingen van
het onderwijzend personeel en gedurende de séance geeft
de onderwijzer of onderwijzeres voor het vertoonen der
film een korte herinnering aan het in de klasse vertelde.
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Na afloop wordt den kinderen een opstel opgegeven om den
indruk van het geziene bij hen te versterken. Na deze
proefvertooningen is terstond aan verschillende gebreken,
welke gebleken waren, tegemoet gekomen. Zoo werd om de
leden van het onderwijzend personeel, die opdracht hebben

in de klassen de voorafgaande uitleggingen te geven, te
ont l ast en van het tijdverlies verbonden aan het bijwonen
van een voorbereidende ve rt oon ing , deze de gelegenheid
gegeven de films zelven op hun gemak te bestudeeren. Er
zal nu bij elke film als het ware een handleiding worden
geschreven, die aan elken onderwijzer (es) ter hand zal
worden gesteld; zoodoende zal het bij de vertooning zelf
voldoende zijn, wanneer de leerlingen bij het voorbijgaan
der belangrijkste opnamen met een enkel woord herinnerd
worden aan het in de klasse geleerde.
Het toestel is tevens geschikt voor vaste lichtbeelden
en heeft als zoodanig reeds dienst gedaan bij een lezing,
die een der gemeenteraadsleden voor leerlingen der avondcursussen gehouden heeft over zijne reis naar Amerika.
Niet alleen voor oudere leerlingen, maar ook voor die
der bewaarscholen (tot zes j aar) en der lagere klassen
(6 tot 10 jaar) worden ve rt oon ingen gehouden; deze worden
dan afgewisseld door pianospel en zang.
Het rapport eindigt met te verzekeren, dat binnenkort
alle scholen der gemeente van hun toestel zullen zijn
voorzien en betreurt , zeer terecht , het feit dat de op
het oogenblik bestaande films niet in grooter getal geschikt zijn voor het onderwi j s . Men zou opnamen moeten
maken uitsluitend voor het schoolgebruik, daar de tegenwoordig bestaande , voornamelijk voor volwassenen bestemd,
niet altijd gemaakt zijn met de vere ischt e methode en
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logika. Vooral is dit het geval met die opnamen, welke
een nijverheid in beeld brengen : de juiste opvolging
der verschillende stappen van de vervaardiging wordt niet
altijd geëerbiedigd, is dikwijls verkort en gaat te snel
voorbij . Echter zullen al deze fouten na verloop van tijd
hersteld worden , naarmate men het gebruik van de kinema
op school zal uitbreiden. Buitendien is deze nieuwe kunst
nog niet op haar hoogste punt van perfectie gekomen; elke
dag brengt nieuwe verbeteringen en dit is o.m. een der
hoofdredenen waarom vooralsnog geen films worden aange kocht , maar deze alleen in huur worden genomen.
Het voorbeeld van Sint-Gillis, dat niet genoeg waardeering verdient, is eenige weken geleden door Antwerpen
gevolgd. wij hopen dat onze onderwijzers, wien deze zaak,
naar ik meen te weten, zeer ter harte gaat, niet lang
achter zullen blijven !
N.R.C., 29 Octoben 1 9 1 1.
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"THERESE" EN "LE SECRET DE SUZANNE" IN DEN
MUNTSCHOUWBURG
Brussel, 29 October.
Het ware voorbarig, nu al te klagen over gebrek aan belangrijkheid van het Brusselsche muzikale leven dezen
winter. Het seizoen is pas begonnen, en het is niet in
October dat wij op bijzondere avonden in de concertzaal
of in den Muntschouwburg mogen rekenen. Laat ons trouwens
niet vergeten, dat de "Groote Herfstweek" ons eene modelopvoering van de Meistersinger bezorgde, wat op dezen
tijd van het jaar toch al eene zeldzaamheid mag heeten.
En deze week opende Otto Lohse de reeks der concerten
en de Beethoven-festival met eene uitvoering van de le
en 2e symphonie : eene uitvoering vol nauwgezetheid,
uiterst genuanceerd, waarvan de fijne doorwerktheid geenszins de breedheid uitsloot, terwijl Arthur de Greef van
het klavier-concert op. 73 eene alleszins merkwaardige
interpretatie gaf : een begin, waar de Brusselaars zich
geluk mee mogen wenschen.
Deze twee muzikale... gebeurtenissen zagen zich gisteren in het geheugen onzer dilettanten eene derde toevoegen, eene derde die hunne aandacht wel waard was : veel
vroeger dan gewoonlijk gebeurt, hebben de directeurs van
den Muntschouwburg ons eene première aangeboden, en eene
première die meêtelt. Voor 't eerste is "Thérèse" van
Massenet vertoond, gevolgd door "Le Secret de Suzanne"

van

Wolff-Ferrari, die hierbij voor het eerst de Belgische

planken betreedt.
"Thérèse" is misschien de beste onder de latere parti-
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turen van Massenet. De toondichter dankt dit ongetwijfeld
in eersten rang en voor een goed deel aan zijn librettist
Jules Claretie, die zorgde voor een heftig pakkende, mannelijk-pathetische handeling, vlug geleid, in scherpafgeteekende toestanden, die niet te minder op het goede
oogenblik de noodige tooneelen van teeder lyrisme meebrengt . Hij heeft de componist gedwongen tot stevigen

ernst, tot uiting van kracht en viriliteit, en gaf hem
ter belooning gelegenheid, zich nu en dan te laten gaan
op zijne geliefde gevoelerigheid. En de schrandere Massenet, die weet wat tooneelmuziek is, heeft blijkbaar gretig
van de geboden gelegenheid gebruik gemaakt om te toonen,
dat hij toch anders kan dan smeltend zoet zijn. Wel gevoelt men hier en daar het opzet, het valsche in het
krachtvertoon; vooral de behandeling van het massale van
het volksbestanddeel klinkt hol; het is zonder eenige
volte; het is van buitenaf bewerkt, zonder gevoeld inleven, zonder mededeelzaamheid. En voor wat de gedeelten
betreft, die sentiment, die teederheid uit te drukken
bedoelen : zij zijn van den doorslag. Mas senet , die we
sedert zoolang al kennen, en waarvan het ons waarlijk
niet verwondert, bij het gebruik van aldoor maar dezelfde
middelen, adat hij met ten minste éen opera in het jaar
voor den dag komt, niettegenstaande zijn ouderdom... Wat
echter in deze "Thérèse" treft, en ze boven veel in Massenet's productie stelt, is een evenwicht, eene schrandere
aanwending der onderscheiden factoren, een beheerschen
der tegenstrijdige bestanddeelen en een harmonisch samenbinden ervan, waar de groote scenische vaardigheid van
Massenet uit spreekt, en die ons als eene verluchting,
eene bevrijding aandoen na al de gewone wulp schhe id van
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den componist van "Manon" en "Werther". "Thèrèsé" is dan
ook met bijzondere gunst door het Brusselsch publiek ontvangen.
Meer nog echter : "Le secret de Suzanne." Voor gisteravond was Ermanno Wolff-Ferrari voor de Belgen een onbekende : Maurice Kufferath, die hem ons voorstelten zijn

werkje in het Fransch vertaalde, zal blij zijn het gedaan
te hebben. Het is een heel aardig stukje, heel elegant
zonder nochtans de minste wuftheid, zeer modern zonder
het minste aandikken, uiterst doorwerkt zonder de minste
moeheid. Eene reeks melodieën soms Rossiniaansch van toon

en geestige inspiratie, niet verbluffend-oorspronkelijk
wel is waar , en hier en daar vrij banaal in hunne gemakke 1 i j khe id ; maar eene orchestrat ie zóo fijn in hare door-

wrochte factuur, zóo licht en doorschijnend in hare losse
en toch zeer ingehouden behandeling, dat het publiek onmiddellijk was ingenomen, en dit "Secret de Suzanne" als
"lever de r i deau" - en dáar hadden wij nu juist behoefte
aan, - lang op het affiche blijven zal.
De interpretatie der beide werken, zoo van wege orkest
als van zangers, was uitmuntend. En waarlijk, als eerste
"première" van het jaar was dit nog zoo slecht niet.
N. R.C. , 30 vctaácn 1911.
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CRONIJCKE VAN VLAANDEREN
Brussel, 2 November.
De kunst is, in onze goede stad Brussel, voor dezen winter
nog niet geheel ontwaakt. Het mondaine leven wacht de
aar af , om . voorgoed wakker te worden.
omstreken van nieuwjaar
En de politiek, na de heftige inspanning der gemeenteverkiezingen is tot op 14 November, dag der opening van
de Kamers , weer maar wat ingedut.
Over wat zou ik u dan wel kunnen schrijven, goedgunstige lezers , tenzij over het eeuwige onderwerp , toevlucht
in den nood en solaas voor den vertwi j f el enden correspondent : over de Vlaamsche Beweging ?
Vreest trouwens niet : het wordt ditmaal geen klaaglied. Het wordt zelfs geen nieuwe variatie op het oudgekende thema. Het wil en zal niets anders wezen dan de
blijde constatatie van een drietal feiten, die ik het
aan me-zelf verplicht ben u mede te deelen, wilt gij op
de hoogte blijven van het voornaamste verschijnsel in

het Belgische leven.
Ik overdrijf geensz ins : de Vlaamsche Beweging is niet
meer als vroeger een gewestelijke strijd, waar de andere
gewesten , die met de Vlaamsche het gemeenschappelijke

vaderland uitmaken, de schouders voor ophalen. De Vlaamsche bestendigheid, waar men in Wallonië al het belang
van is gaan inzien, heeft sedert enkele jaren, en meer
bepaald de l aat st en maanden , eene reactie verwekt , die
wel is waar nog niet vermocht eene groote volksbeweging
te worden, maar die, door de middelen die zij gebruikt,
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ven.
Onder die middelen is, bijvoorbeeld, het systematisch
verzwijgen van al wat de geesten gunstig mocht stemmen
voor eene uiting der Vl aamsche kracht of werkzaamheid
en tevens een ophemelen van elke gedachte, elke daad,
eiken band, die in onze Waalsche provinciën een afgescheiden gedeelte van het moederland, van Frankrijk, kan doen
zien. Congressen - als die van "les Amitiés Françaises"
- betoogingen - als die te Jemappes, - tijdschriften en dezen worden er opzettelijk voor gesticht -, moeten
dienen om deze overtuiging in de breinen te spijkeren,
dat Wal enl and feitelijk tot Frankrijk behoort, en dat
veel, hetwelk sedert eeuwen voor Vlaamsch werd gehouden
- in de beeldende kunsten o.m. - eigenlijk Waal sch , en dus
Fransch is . Dat de antiflaminganten het over de middelen
om dit te bereiken niet altijd eens zijn, is in den laatsten tijd al meer dan eens gebleken ; en, indien het me
niet zoozeer van mijn onderwerp afleidde en dezen brief
al te lang kon maken, zou ik u een en ander kunnen vertellen van de geschillen die in het Fransch-gezinde kamp
heel dikwijls ontstaan. Ik zal er trouwens niet veel inkt
aan verslijten : noch de tegenstand die zich tegen de
Vlaamsche Beweging op heeft gesteld, noch de krakeelen
en misnoegdheden die hij heeft verwekt , vinden in het
land den verwachten weerklank.
Die onverschilligheid is nochtans niet aan een gebrek
aan ijver der franskil j onsche pers te wijten : deze is
thans ingericht met een tucht, eene betere zaak waardig.
Telkens als de gelegenheid zich voordoet wordt de aandacht
of wordt de sympathie voor Frankrijk gevestigd of aangevuurd; al wat scheuring mocht verwekken in den strijd
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tegen flamingantisme wordt vermeden ; terwijl, zooal s ik
zei , al wat aan de Vl aams che Beweging steun komt geven
of gezag mocht bij zetten ridderlijk.... verzwegen wordt.
Zoo was het stilzwijgen in de Fransch-Brusselsche pers,
op éene uitzondering na, algemeen toen dezer dagen prof.
dr. Godef ro id Kurth zijne meening aangaande de vervlaamsching der Gent sche Hoogeschool in eene voorlezing op
het Justitiepaleis mede kwam deelen. Deze voorlezing,
die de reeks moest voortzetten, verleden jaar begonnen,
vóor of tegen de vervlaamsching, en die, volgens de tegenstanders, kwalijk moest uitvallen voor dezen die eene
staatsuniversiteit in eigen taal eischen, had nochtans
de noodige Fransche reporters uitgelokt. Maar zie - en
het is het eerste feit , dat ik u heden als verheugend
wilde voorstellen, - het ongeluk heeft gewild dat prof.
Kurth zich verklaard heeft een aanhanger der Vl aamsche
Beweging te zijn; en.... de journalisten hebben gezwegen
als karpers op droog zand.
Prof. dr. Kurth, historicus, bestuurder der Belgische
school te Rome, rekent het zich als een dubbel geluk aan,
eerst noch Waal noch Vlaming te wezen, en daarna een objectief geleerde te zijn.
Hoewel oud-hoogleeraar aan de Universiteit te Luik,
en strijdend politicus wien vragen als de ontvoogding
van het Vlaamsche volk of het behoud van den Franschen
geest in Wallonië niet onverschillig kunnen laten, dankt
de heer Kurth aan zijne Duitsche afkomst - die hem niet
belette slechts in het Fransch te schrijven en te doceeren, en steeds sympathie te toonen voor Frankrijk - eene
onbevangenheid van den • geest , die hem toelaat , zich niet
onmiddellijk pro of contra te verklaren, en zijn besluit-
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seien niet te uiten, dan na objectieve beschouwing. Wat
heeft nu die objectieve beschouwing aan prof. Kurth geleerd ? Dat zich sedert eene eeuw ongeveer in Europa een
nieuw historisch verschijnsel voordoet : het taalpatriottisme. Zoowat overal ontwaakt het begrip, dat het zekerste
teeken van het ras en het beste middel tot behoud ervan,
de taal is.En zoo zag men bij elk volk , waarvan de eigen
taal onderdrukt . werd door eene vreemde het bewust z i j n
wakker worden van den noodz ake l i j ken ontvoogdingsstrijd.
Zelfs daar, waar de taal, 't zij door gebrek aan uitbreiding, 't zij door al te lange verdrukking, officieel vervangen was en in de hoogere maatschappelijke lagen als
uitgeroeid mocht worden beschouwd , zag men zich de liefhebberij voor de aloude volkstaal in opbloeiende literatuur of folkiorisch-historischen arbeid openbaren; aldus
geschiedde met het Vlaamsch in Frankrijk, het Friesch
in Holland, het Keltisch in Wales en in Bretagne .... Waar
nu Vlaamsch-België in eigen land zich sterk genoeg gevoelde : waar het vooral behoefte aan eigen geestelijk
leven bezat , was het onontkomelijk , dat de Vlaamsche strijd
ontstond. Het gehoorzaamde daarin alleen aan eene historische wet , even sterk en even onweerstaanbaar als deze,
b.v. die in de Middeleeuwen over geheel West-Europa, het
ontstaan en den bloei der gemeenten had verwekt en bevorderd. En dat die zoo natuurlijke strijd fataal uitloopen
moet op een universiteit met Vlaamsch-Nederlandsch als
voertaal , wat was daar zoo abnormaal aan ?
Aldus prof. Kurth, tot beschaming van dezen die van
een Luiksch professor en een Fransch historicus het tegendeel hadden gehoopt ; tot vreugde der Vlamingen die Tederen dag nieuwe aanhangers mogen tellen onder de besten
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in den lande.
Of ik het recht heb, Monsignor Ladeuze onder die nieuwe
aanhangers te rekenen, weet ik niet. Al is het met een
innig genoegen, dat ik U het tweede feit dezer Cronycke
van Vlaanderen mededeel, en waar Monsignor Ladeuze de
held van is. Monsignor Ladeuze is Rector der Universiteit
van Leuven, de meest-bevolkte, en voor 't oogenblik de
invloedrijkste universiteit van België. Nu weet ge, dat
zoo'n rector anders niet is dan de uitvoerende macht der
Belgische bisschoppen; en gij zult u misschien herinneren,
dat , voor een jaar of vijf, die bisschoppen zich met `hand
en tand verzet hadden tegen de off icieele vervlaamsching
van het vrije onderwijs, dus ook op de Hoogeschool. Dat
weigeren der bisschoppen had de Vlamingen niet afgeschrikt;
twee j aar nadien wendden zij zich opnieuw tot den kardinaal-aartsbisschop Mercier, die, ditmaal, inschikkelijker
bleek te zijn, gezien het gunstig onthaal dat de wet -FranckSeger s in de Kamer genoot , maar niettemin de Pilatusdaad beging, de Vlaaommsche stijfhoofden naar Monsignor
Ladeuze te verzenden. En wat heeft deze nu ten langen
leste besloten ? Zijne openingsrede van dit jaar, vol
argumenten aan de flaminganten ont l eend , over het verband tusschen Universiteit en volk, leert het ons. De
Hoogeschool van Leuven zal trapsgewijze voor een deel
vervlaamscht worden. Van nu af aan en om te beginnen zullen in iedere faculteit twee leergangen in het Nederlandsch gegeven worden. Het is Monsignor Ladeuze die am
te beginnen ge z e id heeft......

Dit feit , dat hoofdzakelijk de vrees bewijst voor de
aanstaande vervlaamsching der Gent sche staatsuniversiteit,
waar Leuven wenscht meê te blijven concurreeren, geeft
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ons tevens de verzekering, dat men in de hoogere katholieke kringen aan de vervlaamsching van de Hoogeschool
van Gent niet langer twijfelt.
Ben derde feit - het laatste voor heden - komt die
zekerheid een vasten steun brengen . In een meeting heeft
Anseele, die vroeger geen orthodox flamingant was, thans
zijne ingenomenheid met den Vl aams chen strijd tot bij
de eindzegepraal betuigd, met het gevolg dat , dank zij
den steun van al de socialisten in den Gent schen gemeenteraad, eene meerderheid zal worden gevonden om eene vraag
tot vervlaamsching der Universiteit te stemmen.
En zoo gaan, traag maar zeker , de Vlamingen vooruit.
Is het dan ook een wonder, goedgunstige lezers, dat zij
zich weinig bekommeren om wat hunne tegenstrevers mogen
doen of laten ?
N. R. C . , 4 Noverrbut 1911.
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DE FERRER- BETOOG ING
Brussel, 5 November.
Sedert hij , nu ruim twee j aa.r geleden, te Montjuich onder
de kogels van een peloton soldaten viel, is Francisco
Ferrer voor de Brusselaars een zeer sympathieke held geworden en gebleven. Nergens verwekte de uitvoering van
zijn vonnis meer opschudding, meer copy, meer meetings.
Hij werd een anti-gouvernementeel middel in de hand der
1 inkerpart i j en ; zijne vereerders 1 iet en, aan den voet
van het Broodhuis, op de plaats van de Groote Markt waar
Alva de graven van Egmont en Hoorn liet halsrechten, een
marmeren steen in het plaveisel metselen, waarop hij tot
martelaar der vrije gedachte wordt uitgeroepen; en heden
nu werd het gedenkteeken onthuld, dat een internationaal
comité voor hem te Brussel plaatsen liet.
En het volk, het eigenlijke volk, deed mee. Hoe het
ook moge verbazen : Francisco Ferrer wordt te Brussel
niet alleen nog als een politiek symbool door politieke
mannen gehuldigd : na die twee jaar heeft hij onder de
menigte niets van zijne populariteit verloren. Dat de
belangstelling sedert het afschuwelijke nieuws, dat ons
in October 1909 bereikte, niet verzwakt is, hebben gisteren vooral de camelots ondervonden, die bij honderden
een groen brochuret j e met de b iograph ie van Ferrer, "très
interessante à lire",aan den man brachten. En ieder kocht
maar : de werkman, die zich de heftige meetings in het
volkshuis herinnerde; de burger, die zich voor de vriendentafel in zijn koffiehuis het geheugen wat wilde opfrisschen; de dandy , die niet vergeten had dat me j uf f er Paz
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Ferrer, dochter van het slachtoffer der Spaansche fanatiekers, éene der mooiste en meest gevierde actrices van
Brussel was geweest. En de liedjeszanger, dien ik haast
Tederen avond zie staan, met zijn acetyleenla ap onder
een open paraplu, naast het handorgeltje, dat zijn genre 1 i jken en famelieken zoon bespeelt, - de liedjeszanger,
die uit elke actualiteit de noodzakelijke zedeles weet
te trekken, en bij het bezoek van den president der Fransche republiek luider stemome had verzekerd :
"La Franc' peut être fière
De son monsieur Fallières",
verkondigde thans, op dezelfde wijs, met evenveel overtuiging
"Tous les hommes sont frères:
Honorons donc Ferrer...re"...
Die blijvende gunst geniet wijlen Ferrer natuurlijk
niet hierom, dat al de Brusselaars zijne ideeën met geestdrift zouden toegedaan zijn, of dat ze die ideeën zelfs

zouden kennen. Wat bekommert het volk zich om ideeën ?
En wat bekommert zich vooral het Belgische volk over de
paedagogische ideeën die men, naar het heet, met Ferrer
wilde treffen en uitroeien ? Het heeft onlangs een flink
paedagogisch been gehad om aan te kluiven, het Belgische
volk; en wat hebben wij vast moeten stellen ? Niet het
defecte of uitmuntende onderwijsgebied heeft het volk
in de schoolwet gezien, maar Al dat ze de kloosterpolitiek kon bevorderen. Dit geldt ook voor het geval-Ferrer :
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het soort opvoedkunde die men in hem heeft willen dooden
ontsnapt aan ons volk; onder welk voorwendsel of om welke
geldige reden men hem door den kop heeft geschoten, weet
men hier niet beter dan elders; maar men heeft aan den
Brusselaar van fanatisme gesproken, en dat is al genoeg
om z i j n opgewondenheid te wekken ; men heeft er de nog
steeds populaire schintinen van Egmont en Hoorn bij aangehaald, en de opgewondenheid werd geestdrift ; men heeft
de Spaansche dwingelandij over de Nederlanden opgeroepen,
die dwingelandij, die nog steeds het Brusselsche bloed
doet koken, en de geestdrift sloeg over in woede. Op die
wijze werd Ferrer te Brussel, en ook in de groote Belgische steden, niet veel minder dan een nationale held.
Door de verheerlijking van Ferrer wreekte men zich in
gedachten op de Inquisitie : n6g een woord dat ten onzent
nooit zijn onmiddellijk succes mist . En toen men op meetings en
vergaderingen uitschijnen deed , dat de Belgen , die onder
eenzelfde klerikaal despotisme als de Spanjolen gaan,
weldra misschien om hunne vrijheid der gedachte op eenzelfde wijze zouden worden gestraft, dan kon het niet
anders, of Ferrer moest met piëteit als een gevallen broeder worden beschouwd.
Dit zullen wel de echte, de psychologische redenen
zijn van Ferrer's populariteit in onze gewesten. En die
populariteit heeft zich hedenmorgen weêr levendig in B rus se l ' s straten betoond. Onder den pl as steden regen, bij
windhoozen, die de roode vlaggen - die waren natuurlijk
in meerderheid - haast aan flarden scheurden en de hooge
stokken dreigend schuinen deden, hebben met bewonderenswaardigen moed honderden, uit alle streken des lands en
zelfs uit den vreemde , gemarcheerd naar de Sinte-Kathe654

1 i j nep l aat s , waar het gedenkteeken staat . Vooraan gingen
de kinderen van het rationalistisch weeshuis te Vorst,
druipend helaas onder de v l agen als beschaamde en hu ive rende poedeltjes. Toen kwam een deftige groep vertegenwoordigers uit alle landen, aan wier hoofd me juffer Trinitad Ferrer, Francisco's oudste dochter, trad. Uit Nederland was overgekomen dr. Frowein, voorzitter der Vrije

Gedachte. Veel volksvertegenwoordigers ook, natuurlijk.
En daarna de lange sleep der manifestanten met de vlaggen
en de kartels.
Toen die vlaggen samen in een hoek der plaats waren
gaan staan , - en het was als een groote brand , die door
den wind wordt opgejaagd, al die roode lappen, waart us schen in een blauwe of een oranje vlam flapperde, - werd
het doek afgenomen van het beeld , en dominee Hoc art , voorzitter van het Ferrer-comité, hield de gebruikelijke rede,
waar ik, vanwege den wind helaas niet meer van heb medegedragen, dan dat er verzen van Victor Hugo bij werden aangehaald.... Intusschen vond ieder, dat het lang geen aangenaam weder was vandaag....
Het gedenkteeken zelf mag vrij gelukkig heet en : op een
granieten voetstuk, waarboven nog iets als een voetbankjee
staat in steen van andere kleur , rijst hoogop een naakt
mannenfiguur, die boven zijn hoofd met beide handen een
l aa ienden fakkel heft . Gij zult al hebben begrepen dat
dit het Menschdom verbeeldt , dat den fakkel der Vrij e
Gedachte torst boven het hoofd van allen en alles; boven
den gevel niet al leen van de nachtrestaurants, die het
schoonste sieraad zijn van de Sinte - Kathelijneplaats;
maar ook en vooral boven de kerk, die vlak bij het nieuwe
beeld staat : een nieuw symbool weer, waarvan de bediede655

nis niemand zal ontgaan. Ik verhaast mij u te zeggen,
dat die kerk er allang v66r het standbeeld stond en er
dus geen spraak kan zijn van opzet bij haar. Opzet bestond
trouwens waarschijnlijk al even weinig bij de leden van
het gemeentebestuur, die juist déze plaats aan het Ferrercomité afstonden : er was nu eenmaal geen ander plein
te Brussel, waar niet reeds een gedenkteeken stond I En
dat van Ferrer kwam aldus vrij onschuldig staan in de

aanwezigheid van het heiligdom van S int e -Kathe l i j ne (die,
zooals ge u herinnert, eveneens voor hare gedachten gemarteld werd,) en van vleeschhallen en vischmarkten, waar
middenin den "vent re de Bruxelles", zijn voorbeeld aan
het bestaan van een geestelijk leven moge herinneren....
Toen het hier was afgeloopen, gingen de heeren van
het comité samen eten . Enkelen tijd nadien deed ik hetzelfde, na den stoet op schilderachtige wijze uiteen te
hebben zien gaan. En wanneer ik naar huis ging, zag ik
den wanhopigen vaandrig van den "Multatuli-kring" onder
zijn zware vlag een onmacht igen blik werpen op zijn mooie
uniformpet , die , door den wind van zijn schedel gerukt,
voortholde als een ful l-speed auto; terwijl v(56r mij,
van hun uitdagend kart e 1 vergezeld , de "Libre -Pen s ée d' Houdeng-Aimeries" , drie man sterk, op slappe beenen vooruit kwam (het waaide zoo hard !) , en ernstig uit overtuigde
monden en luide kelen wenschend "A bas la calotte ! A
bas les Calottins !"....
N. R.C. , 7 Navembeir. 1911.
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HET KROKODILLETJE
Brussel, 8 November.
Waarlijk, waarlijk, wij Brusselaars hebben geen reden
tot klagen, niet de minste aanleiding tot mopperen, alles
behalve een voorwendsel tot pessimistische neigingen.
Had men mij niet sedert lang afgeleerd, dat er eene Stad
van het Geluk zou bestaan, dan zou ik durven beweren dat
Brussel die stad is. Wij zijn troetelkinderen van het
leven, want wij mogen onze dagen slijten in een lustoord,
waar niets ontbreekt dat ons solaas en jolijt kan bezor-

gen. Wij hebben een burgemeester en drinkwater als nergens
elders; onze Lambiek is even befaamd als ons Parlement;
wij hebben de Groote Markt en wij hebben . het Ferrer-gedenkteeken; wij bezitten het Bois de la Cambre en Manneken-

pis; wij beroemen ons op onze musea en op onze Marol lenwi j k; wij zijn de lolligste stad der wereld, maar kunnen
er ons ook alle mogelijke verveling pe rm it t ee ren . In éen
woord : er ontbreekt ons niets om....
Ja toch : er ontbreekt ons

wel iets; er ontbreekt ons

een dierentuin. Een dierentuin is niet alleen een plaats,
waar men naar militaire muziek kan luisteren, niettegenstaande de wilde dieren; het is zelfs iets meer dan een
oord, waar men wilde dieren kan bestudeeren, niettegenstaande de begeleidende militaire muziek; het kan tot
iets anders dienen dan tot flirt; men moet het als iets
anders beschouwen dan als een hospitaal waar men de beesten in alle veiligheid aan tering laat doodgaan. Een die-

rentuin is meer : hij is het philosophisch bestanddeel
eener stad, haar wij sgeer ig component . Het is de plaat s
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waar de mensch, welk stelsel hij ook aankleve, of hij
het ook houde met Haeckel of met de Genesis, of hij materialistisch of pantheistisch zij , of hij ga onder pessimisme of zich optimistisch voelen - waar de mensch, zeg ik,
beter dan in welke universiteit of welk laboratorium,
welke bibliotheek of welke fantazie ook, de meest-plastische verzekering opdoet , dat hij volkomen juist redeneert
en zijne beginselen op de rots zijn gebouwd. Hij kan er
zich den koning der schepping of den laatste schakel der
evolutie gevoelen. Hij kan er zich overtuigen dat hij
alleen met verstand is bedeeld, of het onomstootbaar bewijs vinden dat zijn verst and slechts een vorm van het
instinct en dus eene physiologische resultante is. Hij
kan er ondervinden dat hij naast tijgers en leeuwen toch
maar een ontwapende worm is , (want er zijn ook gewapende
wormen, o lezer,) en ook wel dat hij , met éen blik zijner
oogen en éen kogel van zijn Browning hun alle de baas

is.En aldus is, tuin van alle geestelijke voldoening,
zulk eene dierenverzameling het heerlijkste wat zelfs
de heerlijkste stad bezitten kan.
Helaas, Brussel, stad van alle geluk, bezit zulk geluk
niet . Wel is spraak dat wij het binnenkort zullen mogen

genieten. Maar het is ver van de schaal der belofte tot
den dronk der volvoering. En het zal wel langer dan tot

morgen duren, voor ik mijn oogen verzadigen zal aan huppelende kangoeroes.
Intusschen hebben twee Brusselsche handellieden ervoor
gezorgd, dat we dan toch niet geheel verstoken zouden
zijn van het genot, onze mindere broeders, gevangen in
een kooi, in al hunne jovialiteit en met al hun mistroost
te mogen beschouwen. Zij toonen ons wel de koningin niet
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der woestijn of de meesters van de jungle. Zij laten ons
alleen zien, de eene, die pelswerk verkoopt, een marterdier dat verschrikt en als bezeten in een glazen kooi
rondloopt ; de andere, die handel drijft in wat men maro-

quinerie noemt, een klein snoezig krokodilletje.
Dat krokodilletje, het ligt zoowaar aan den oever des
Nijls, en geenszins in het seizoen der overstroomingen,
die , zooals men weet , het land der Pharao' s ook al tot
het gelukkigste land der aarde maken. Het 1 igt , dat krokodilletje, tusschen tasschen en portemonnaie's in, op een
bed van hagelblank Nij lzand. Er achter aan ziet men, afgebeeld door beschilderd lijnwaad waar een spiegelglas bedriegelijk den schijn van water aangeeft, den stroom waar
Herodotos zoo leuk over vertelt , zooals gij u wel zult
herinneren. Uit den stroom rijzen twee eilandjes, beplant
met palmen, en twee groene electrische lampjes, die ze
van achteren beschijnen, geven zoowaar de illusie dat
een overheete zon ze beschijnt. En die zon-zelf, men ziet
ze, onder den vorm van een rood gloeilicht, pralen in
het pyramide-landschap, dat als achterdoek dit fraaie
tafereel voltooit , en waar zich ook een sphinx vertoont,
die niet goed weet op wie zij nu 't liefst ging gelijken,
op C l éo de Mérode of op de Sada Jacco.
Intusschen ligt dat krokodilletje daar zoo maar op
zijn voorplan. Het is wratterig een beetje, en hobbelig
van huid; zijn oogschalen zijn korstig, zijn korte pootjes
gezwollen als de winterhanden van een waschvrouw. Maar
het is werkelijk gedistingeerd van kleur ; eene kleurcombinatie die ik u voor van winter aanbeveel, Mevrouw;
aschgrauw met diep-geel, en, heel even maar, wat donkergroen. Het ligt daar, het krokodilletje, en verroert geen
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vin . Niet omdat het geen vinnen heeft . Maar omdat het
blijkbaar geen lust er toe gevoelt , wat oefening te nemen.
Natuurlijk ziet het zwart van volk vóor het vensterraam.
'liet is dood", beweert er een.
"Welnee", meent een ander, "indien het niet leefde
zou men het niet in eene etalage leggen met al dien rommel
eromheen !"
"Zoo liggen de krokodillen altijd", doceert een geleer-

de. "Hee l e dagen liggen zij zich aldus te . warmen in de
zon. VI
Waarop een philosoof bemerkt : "Meent ge dan dat krokodillen zoo dom zijn als menschen, die electrisch licht
voor de zon houden ?"...
"0, wat snoezig !" kweelt eene demi-mondaine. "Zouden
zulke beestjes bijten ? Ik zou er wel eentje willen, om
in mijn mof mee te dragen !"
"Wat zou Mayol dan wel zeggen ?" vraagt eenigszinssmalend hare vriendin.
Met Mayol is hier blijkbaar niet bedoeld de Pari j sche
zanger; want nauwelijks is de naam uitgesproken of uit
de mof in kwestie komt een half -pondsgrif fonnet j e gekropen, dat zijne meesteres uitzinnig aan 't likken gaat.
"Oh le petit chien-chien à sa mémêre !" zegt het stemmetje, voortgaande....
... Ik blijf intusschen maar voorski j ken, een half
uur lang wel. Het is als een match tusschen het krokodilletje en mij , wie van ons beiden het 't langst uithoudt.
Ik tuur maar, het krokodilletje blijft stijfhoofdig-6nroerend.
Dan geef ik het op. Maar wil toch eerst weten, voor
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ik wegga . Ik trek dan ook , in figuur 1 i j ken zin ,mijne reporterschoenen aan (die droeg ik feitelijk al van 's morgens negen uur) , en ga den winkel binnen.
"Neem me niet kwalijk, Meneer ; maar leeft dat beestje ?"
"Natuurlijk ! " roept me de woedende winkelier toe.
"Ik heb het tegen stukken van menschen uit Egypte laten
komen (ook hij gebruikte vermoedelijk beeldspraak) , en
toen ik het in de toonbank wilde leggen, spartelde het
als een kat die men wil verdrinken . En nu het daar 1 igt ,
en niet meer weg kan, nu wreekt het zich : het speelt
den Opgevulde !"....
N. R . C . , 10 Navembe.t 1911.
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DE NOBELPRIJS VAN MAURICE MAETERLINCK
Brussel, 12 November.
Maurice Maeterlinck heeft , zooals voorzien was, dit jaar
den Nobelprijs voor literatuur gekregen, en... er is niets
veranderd in België. wij, Belgen, die nog slechts een halven prijs van de Stockholmsche stichting mochten bemeesteren, deze voor den vrede , door den ouden minister van
State Auguste Beernaert behaald, waarvan het ons geenszins verwonderde dat hij ook deze waardigheid als eene
nieuwe decoratiebij zijne t al looze andere decoraties kwam
voegen, - wij hebben niet gejuicht, als wij voor een paar
dagen de bekroning van Maurice Maeterlinck vernamen. Is
het omdat wij een onliterair land zijn, dat het nieuwtje
op algemeene onverschilligheid onthaald werd, zelfs door
de Belgisch-Fransche pers die er anders een nieuw motief
in kon vinden om de excellentie van het Fransch boven de
Vlaamsche volkstaal, waarmee men helaas geen Nobelprijzen
behalen kan, te roemen ? Is het omdat de personaliteit
van Maeterlinck ten onzent minder sympathiek is dan die,
bijvoorbeeld, van Emile Verhae ren , iets als een nationaal
dichter, een "poet laureate" geworden, sedert hij aan
het Hof wordt ontvangen en onderscheiden dagen na mekaar
(het gebeurde onlangs) in de intimiteit van het kon inkl i j k
gezin gaat doorbrengen ? De twee redenen zullen bij de
passiviteit van ons publiek, onze pers en zelfs onze letterkundigen wel hun deel hebben . Het succes van een schrijver staat ten onzent in recht st reeksche verhouding tot
het meer of minder populaire, het meer of minder nationale
of provinciale van zijn werk. Naarmate het stijgt in meer
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algemeene mensche l i j khe id of in hoogere geestelijke abstractie, z ooal s bij Maet e r l inck het geval mag worden
geacht te zijn, verliest het in de waardeering tot zelfs
van de meeste onz er l it erat oren , die, zinnelijk en belust
op het pittoreske evenzeer als geheel hun volk, niet houden van meer speculatieve kunst . Waarbij komt dat de speculatieve kunst - ik bedoel deze zijner moreele essays
die, sedert "Le Trésor des Hambles", in zijn arbeid overwegend is, - door beter aangelegde letterkundigen lang
niet malsch beoordeeld werd. Niet alleen August Vermeylen
toonde er de dunheid en het gebrek aan gedegenheid van
aan : nog onlangs smaalde er een literair spotblad van
Brussel om, het noemend "eene philosophie ten behoeve
van Engelsche huisonderwijzeressen en eene moraal voor
dilettanterige bourgeois". Verder is het dramatische werk
van Maet erl inck, dat hem meer faam kon bezorgen, in Bel gië - het land waar men geen drama's "leest", - nooit
of zelden vertoond geworden, en de beruchte "Oiseau Bleu",
die voor zijn bekroning te Stockholm den doorslag moet
hebben gegeven , en hem in zijn vaderland zeer zeker . veel
bijval zou hebben verworven , kwam hier nimmer nog op de
planken.
De tweede reden, als zou de personaliteit van Maet er 1 inck niet zoo heel sympathiek zijn in zijn vaderland,
weegt zwaarder nog misschien in dit gebrek aan enthousiasme . Maet erl inck is den Belgen niet burgerlijk genoeg.
Vroeger nam men hem zijne Gentsche afgetrokkenheid in
1 iteraire kringen wel wat kwalijk en het lezend publiek
kon hem nooit geheel het vreemde zijner eerste drama's
vergeven. En toen die hoogmoedige eenzame de daad beging,
met eene actrice te gaan t rouwen , toen 1 iep hij nat uur i i j k
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de blaam op, of althans de strenge afkeuring, niet alleen
zijner doorslag-medeburgers, maar ook van vele "gezette"
artiesten. En erger ging het worden, toen de dichter-, def in it ief in Frankrijk gevestigd , - wat men hem ook kwal i j k
moest nemen, - zich swept ueus ging inst al l eeren in zijn

landgoed van Normandië en in dat van Provence : toen hij
eindelijk eene gehee l e abdij ging koopen en bewonen , en
het deed met geld dat hem zijne literatuur had bezorgd,
en dat hij niet in België gewonnen had als professor,
ambtenaar of magistraat, in den handel van koffie of laken, toen kwam de haast totale vervreemding ; een Belgisch
letterkundige, zelfs wereldletterkundige geworden, heeft
het recht niet zich rijk te schrijven; zoodat Maeterlinck
zelfs bij literaire vrienden voorgoed alle ondubbelzinnige
vriendschap had ingeboet , en voortaan niet langer op de
Belgische jovialiteit moest rekenen. En aldus is hij thans

aan ons publiek tamelijk onverschillig geworden, en de
waardeering van ons letterkundig Landerneau, op enkele
uitzonderingen na, (die dan nog voor een goed deel uit
den wereldroem van den Meester de munt hunner eigen befaamdheid trachten te slaan) , gaat ten onzent niet dan
met voorbehoud.... en een zekere dosis afgunst. Neen,
Maeterlinck is in zijn vaderland lang niet zoo populair,
als men in het buitenland wel zou onderstellen of verwachten; gaat hij in zijne geboortestad Gent zijn broeder
bezoeken, die er notaris is, dan kan hij er vrij-onopgemerkt over straat gaan wandelen : terwijl het Verhaeren,
b.v. in het veel grootere Brussel quasi-onmogelijk is
geworden, in de tram te gaan zitten, zoo bekend is hij

er, tot bij de minste vertegenwoordigers der eenigsz ins
geletterde burgerij toe.
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Maurice Maeterlinck, België's glorie, ziet zich dus
in België om zijn Nobelprijs weinig gevierd. Zelfs niet,
naar ik van een Gent schen vriend, die mij vanmiddag een
bezoek bracht , in zijn geboortestad , waar men er nochtans
verstand van heeft , op grootsche wijze allerlei primussen
te vieren. En nochtans : welk een Gentenaar, die Maeterlinck ! Ben Gentenaar niet al leen als mensch, maar ook
als kunstenaar !
In honderd anecdoten zou ik u het Gentsch zijn, het
ingeankerde der Gentsche geaardheid in hem kunnen aant ooien . Ik zal er mij van onthouden , eerst omdat Cyriel Buysse, een der trouwste en oudste vrienden van den dichter,
het rechts en 1 inks in meer dan één geestig opstel al
heeft gedaan , maar vooral omdat ik de aureool , waarin
de lezer gaarne het bezielde hoofd van een gevierd auteur
ziet, en die deze auteur heel noodig heeft , onder al te
felle werkelijkheidsbelichting niet wil doen tanen. Al
ware het een dankbaar motief, het u bij voorbeelden aan
te t oonen , tijdperk bij tijdperk, van bij het oogenb l ik

dat Georges Rodenbach - te dien tijde bij de Gent s che
balie ingeschreven, en dien men "advokaat cravatte" noemde
vanwege zijne opzienbarende lavailières - hem ontdekte;
over de intimiteit heen tusschen hem en den blooden Charles van Lerberghe, die altijd verliefd Was, en den sybarietischen Grégoire le Roy, die het huis zijner ouders,
waar men wierook en goud-bestikte kerkgewaden verkocht,,
doorgeurde met de duurste havanna's; langs de latere jaren
dat hij den beeldhouwer George Minne en den kunstschilder
Val er ius de Saede l eer onthaalde op een konijntje of een
portie stoverij in een onooglijk restaurantje dat "Café
Nantes" heette; tot op het oogenblik dat hij plots beroemd
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en... over het paard getild door Octave Mirbeau, die van
de juiste beteekenis der "Princesse Maleine" al heel weinig had begrepen, het gevierde hoofd was geworden van
het cenakelken, waar "le Réve il" uit ontstond , en dat jonge
dweepers als Rodrigue Sérasquier en Edmond de Busscher twee poëten die al lang zwegen, - den veelbelovenden en
veel te jong gestorvenen Frédéric Friche, die overleed
in het huis waar ik zelf werd geboren, en den toen beginnenden kunstschilder Charles Doudelet groepeerde; de Maeterlinck dien wij, jonge en geestdriftige gymnasiasten,
Tederen Woensdag-avond op het concert van den Kouter eerbiedig gade sloegen, terwijl hij, leunend tegen een boom,

voor zijn jongere vrienden te vertellen stond; de tijd
dat Gent het Mekka was der jongste Fransche symbolisten
die, door Camille Mauclair aangevoerd, er den Meester,
de wierook en de myrrhe, zooniet het goud kwamen vereeren.
Zulk verhaal zou ons echter al heel ver buiten de palen
van een dagbladenartikel kunnen voeren , en dan nog alleen
nuttig zijn voor diegenen, die reeds bij voorbaat het
Gentsche karakter kennen. De zuiver -Gent sche geaardheid
van Maet erl inck spreekt trouwens meer nog uit zijn werk,
en dáa.r will i k in een paar woorden nog op wijzen.
Onder al de Belgische steden is Gent, met Ieperen en

Veurne, de eenige die, niettegenstaande de verandering
in uitzicht en de vaak ongelukkige afbraken en verbouwingen , geheel haar eigen wezen behouden heeft . Gent heeft
zich nauwe l i j ks verjongd; Gent heeft te nauwer nood geëvolueerd. Dit ligt hieraan, dat niets koppig is en taai
als een Gentenaar, en even achterdochtig, en even wrokkig.
Ik spreek wel te verstaan van den doorslag-Gentenaar,
hij die de stad heeft gebouwd en die ze in haar karakter
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behoudt, gelijk dat karakter in hem voortleeft. Die stad

is, in hare talrijke monumenten , streng en angstwekkend.
Reele wijken zijn gebleven, die hun uitzicht van de vroege
Middeleeuwen, bewaard hebben; en de wijken, die de behoeften der weef- en spinnijverheid er in de verleden eeuw
bijbouwden, zijn even somber en even eerbiedwekkend-ernstig. Zelfs de drukke winkelstraten der moderne stad,
zelfs de markten ontberen het luchtige, het geestige dat
ze van een nerveuze drukte moest belevendigen. Deze stad
is geen doode stad; zij is eene stad waarin het oproerige
van het verleden halsstarrig in voortleeft, imponeerend,
en met het onverbiddelijke der eeuwigheid. En zelfs in
feeststemming doet hare uitflappende vreugde aan als een
dreigement.
De gewone Gentenaar, in zulke atmospheer grootgebracht,
en al bewijst hij iederen dag de gestadige communie met
zijne geboortestad, gevoelt het bral l e en opstandige,
het beknel lende en beangstigende ervan niet , tenzij hij
er na lange afwezigheid naar terugkeert . De kunstenaar
echter lijdt er des te meerder onder. Hij is de gevangene
zijner stad; hij is deze die, bewust of onbewust , gehoorzaamt eerst en vooral aan deze éene wet : z ich van den
stadsgeest , van den dwang der Gent sche geaardheid , te

bevrijden. Eerst ondergaat hij ze : het is de beklemming
van iederen avond, de beheksing van eene afschuwelijke
realiteit, de vrees (en weldra de liefde) voor een gevaar
dat altijd sterker en sterker dreigt en nooit de bevrijding gunt der oplossing. Maar bewustheid en cultuur kunnen
zulk een dwang niet blijven 1 i j den : de eigen geest , het
eigen leven haast , e i schen de daad of de gedachte die
de boeien slaakt . En de ontwikkel ing van zulke slavernij
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tot zulke daad of gedachte is de geheele geschiedenis
van het Gentsche kunstenaarschap , tenzij bij dezen die
in halsstarrig pessimisme vervallen, of zich van aanvang
af weten te heffen tot een hoogere men s che l i j khe id .
Zulke ontwikkelingsgang is de ontwikkelingsgang van
Maet erl inck' s genie. "Serres Chaudes", zijn eerste bundel,
is voor den Gentenaar niets dan de voorstelling van een
Gentsche wijk door den meest acuten impressionist, en
"Princesse Maleine", die er op volgt , beteekent niets
dan de Gentsche verschrikking, waar Shakespeare alleen
de scenische inkleeding voor heeft geleverd. En zoo gaat
het voort , van drama tot drama : telkens een landschap
van Gent of zijne omstreken, bet eekend , voorgesteld in
eene vaak-pueriele maar steeds minut ieus- ai aangrijpendstipte handeling. Het gaat aldus tot bij "Pe l l éas et Mé l i sande" en "Aglavaine et Sélysette", die reeds het teeken
zijn der ontbolstering. "Le Trésor des Humbles" bewijst
het einde der beheks ing , vermits het er de bewuste analysis van is . En in wat verder volgt zingt Maet erl inck,
ook lichamelijk aan Gent ont snapt , de Maeterl inck die
buiten Gent ging wonen, de geheele verlossing.
Dit is,in 't beknopte - en ik durf instaan voor de
juistheid van het beeld, al biedt het niets dan een vlucht ige schets - het wezen van Maurice Maeterl inck.... wien
de bevrijding uit het Gentsche den Nobelprijs bezorgt.
Is het om die bevrijding dat de Gentenaars mokken ?
Is het , omdat Maeterl inck nog alleen een Mensch is - geen
volmaakt mens ch , ik geef het toe , en zelfs geen groot
philosoof - en niet langer meer niets-dan-een-gentscheBelg, dat de Belgen zich onthouden van feestviering en
zelfs van nationalen trots ? Ik geloof wel dat het moge668

lijk is. Maar ik vind het tevens toch wel een beetje jam-

mer, al kan ik nog altijd niet verduwen dat Maet erl inck
zijn geboorte-Vlaanderen, in zijn overmoed van wereldburger, beschimpt, belasterd en afgewezen heeft....
N.R.C., 13 Novembur. 1911.
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HEROPENING
Brussel, 14 November.
De hemel zij dank : de Kamer heeft vanmiddag hare werkzaamheden hernomen !....
Zet deze uitroeping geene ironische bedoelingen bij,
geachte lezer . Behalve dat ik, waar het 's lands welvaren
aangaat, alle ironie uit den booze acht, bestaan er te
veel redenen, dat we ditmaal de heropening der parlemen-

taire zitting niet op dankzegging zouden ontvangen. Moet
ze ons geene zeer bijzondere emoties meebrengen, deze
zitting ? Zullen wij binnen enkele maanden niet zien,
dat de Kamer ontbonden wordt ? Mogen wij ons niet aan

de geneuchte van nieuwe , ditmaal algemeene ,verkiezingen
verwachten ? Kan de regeeringspart i j niet omgebuiteld
worden, en daagt dan niet de zon van een linkerministerie ?....
Voor heden beperkte de aandoening zich tot de vreugde
van het wederzien. De Kamerleden vonden elkander terug;
de parlementaire journalisten vonden elkander terug; en
dat gaat nooit zonder blijde verrassingen . De eene is
zowaar verdikt, niettegenstaande de duurte van het leven.
De andere heeft zich glad laten scheren als een bisschop.

En zelfs dezen, waar niets aan veranderd is , brengen met
zich een aangenaam gevoel mee : dat der teruggevonden
secuurheid... Weinig nieuwe gezichten. In de perstribune
alleen dat van een Italiaansch confrère, die, slachtoffer
van de Brusselsche "zwanze", ter verantwoording geroepen
wordt aangaande Tripoli. In de Kamer zelf, slechts drie
nieuwe leden : de heer Schaetzen, die Desmaisières ver670

vangt , en van nu af aan de Le Bargy der Kamer mag heeten,
niet omdat hij uitmuntend comédie speelt (wij weten er
trouwens niets van) , maar omdat hij zelfs minister Carton
de Wiart, Petronius van het Parlement, in elegantie overtreft ; die arme heer Goff in dan dewelke, opvolger van
wijlen Jul iaan van der Linden, de noodlottige belofte
deed onmiddellijk ten voordee l e van een ander bijgevoegd
Kamerlid af te treden; en eindelijk de Kort r i j ksche heer
Van Leynseele die, in de houterige stijfheid zijner nieuwe
j aquet t e , zijn weg in de wandelgangen der Kamer heeft
verloren en, schuchter een beetje, in de tribune der pers
komt vragen : 'Par où entre t'on dans la salie, s' il vous
p l att ?" ... .
Het is twee uur, en de zaal is nog leeg. Alleen oudminister Helleputte wandelt wat, gewapend met zijn glimlach en zijn lorgnet; toont bij beurte zijn rozig gezicht
aan de perstribune en aan die der dames , waar het mooi
vol is, ik bedoel vol en mooi; merkt daarna zonder verba-

zing dat de loge van het Hof geheel ledig is; ziet daarop,
als wijzelf, de Chineesche schimmen die achter de matte
ruiten welke de loge der diplomaten van den wandelgang
afsluiten over en weer bewegen; een toespeling op hetgene
in het verre Oosten gebeurt ?....
Maar daar bestijgt de logge gedaante van Bee rnae rt ,
ouderdomsdeken, het presidentiëel gestoelte. Achter hem
wipt Van Cauwelaert en stapt plichtbewust baron de Kerc hove d'Exaerde, die, als jongste leden, secretaris gaan
spelen. En ineens loopt de Kamer ijverig vol; bijna niemand ontbreekt , behalve enkele ministers . Carton de Wiart
vertoont ons een schedel, die er meer en meer ministeriëel-kaal uit gaat zien. De Broqueville is in diep ge671

sprek gewikkeld met generaal Hellebaut , die koppig neen
knikt . En daar is Woeste, die druk doet en overal zijne
bevelen gaat geven... En het is een gegons als om een

zomerschen biekorf,, tot op het oogenbl ik dat Beernaert
razerig hamert, geheel aphoon dingen zegt die niemand
begrijpt, en dan weer maar aan 't hameren gaat ... Men

verstaat eindelijk dat het hem te doen is om de geldigheid
der verkiezing van de nieuwe leden. Een gedeelte der Kamer
verdwijnt. Wij blijven een geheel uur zonder iets te doen.
Van Cauwelaert maakt er gebruik van om, met veel zenuwachtige gebaren, Beernaert te bekeeren tot de idee eener
Vlaamsche Hoogeschool . En Beernaert plukt aan zijn neus,
zijn groot en neus die eene wereldberoemdheid bezit.
Opeens verschijnt doctor Augustijn Delporte op den
katheder . Emphat isch deelt hij mee , dat de geloofsbrieven
der heeren Schaetzen, Goffin en Van Leynseele smetteloos
zijn als een pasgeboren lam. En die heeren leggen den
grondwett el i j ken eed af; en als de ongelukkige Gof f in,
die morgen al aftreden moet , zijne hand plechtig omhoog
heft , wordt hem toegeroepen : "Is het gemeend ?" ; terwijl
wij uit den mond van doctor Delporte onder het algemeen
gelach vernemen, dat de heer Van Leynseele met den plankstijven jas den heer Van de Venne vervangt die, volgens
den heer Delporte, "overleden" zou zijn. Nu weet een ieder,
dat de heer Van de Venne eenvoudig naar den Senaat is
overgegaan ... Of geldt dit ook als een begrafenis ? .... .
En weer wordt er nu maar wat gerust . Men is blijkbaar
het dolce far niente der vacant ie nog niet ontwend. Alleen
secretaris de Kerchove d' Exaerde roept namen af, terwijl
secretaris Van Cauwelaert streepjes zet op een blad papier. Eén voor éen komen de Kamerleden een geheimzinnig
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papiertje in eene blinkende gouden urne leggen, en gaan
dan weer gezellig onder mekaar praten. Kamiel Huysmans
komt bij zijne confrères der pers een glas heete koffie
slurpen, en deelt ons de socialistische gedragslijn mee :
obstructie, zoo zij niet onmiddellijk voldoening krijgen
aangaande de ontbinding der Kamer. En ook gezel Le keu ,
opsteller van "Le Peuple" en provinciaal senator, vereert
ons met zijn bezoek. Hij vertelt dat het in den Senaat
al afgeloopen is; dat hij er met de liberalen Dupont en
Sam Wiener eene verklaring der regeering had geë ischt ;
dat minister Berryer eindelijk bij stukken en brokken de
bedoelingen van het kabinet had bekend gemaakt : de uitslag der volkstelling zou tegen 31 December kunnen medegedeeld worden, en dan zou geen bezwaar meer zijn tegen
eene algemeene verkiezing....
Nieuw gehamer van Beernaert ; plots de stilte van het
graf; en nu vernemen wij dat de heer Cooreman als voorzitter bij kwasi-algemeenheid herkozen is . De heer Schollaert
heeft éene stem bekomen : "de zijne", verzekert een Kamerlid, die ons de hand komt drukken. Wij gelooven er echter
niets van...
En weer gaat die arme heer de Kerchove , die het nu
al anderhalf uur doet , namen aan het afroepen. Men kiest
de vice-voorzitters; men kiest de quest ors ; men kiest
de secretarissen. En hier vindt de arme heer de Kerchove
eindelijk zijne be l oon ing : hij vervangt in dit laatste
ambt minister Carton de Wiart. Laat ons hopen dat hij
zijn voorganger in kleur en snit zijner kleeragie waardig
bl i j ve , en de tribune der dames niet al te zeer ontstem-

me .....
Beernaert staat recht. Zonder dat men weet hoe hij
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er gekomen is,staat Cooreman al achter hem. Zij vergeten
mekaar te omhelzen, en Cooreman leest zijne presidentieele
redevoering af, dankt, verzekert dat hij zijn best zal
doen, maar ontveinst zich niet dat zulke "honores onera"
zijn. Ben fijne glimlach op de lippen der Kamerleden moet
beduiden dat zij dit Latijn volkomen snappen. En Cooreman
weet aangrijpende vol z innen te vinden om de leden te verzoeken, toch eensgezind te streven naar verdraagzaamheid.
Het is het zesde jaar dat ik, den tweeden Dinsdag in November, voorzitter Cooreman dergelijk gesmeek aan hoor heffen. En telkens stonden al de Kamerleden vol eerbied recht,
en knikten dat het volkomen goed was, en dat zij doordrongen waren van de waarheden die voorzitter Cooreman verkondigde....
Daarna wordt door het bureel der Kamer, de regeering
en de leiders der onderscheiden partijen den betreurden,
den werkelijk-betreurden Jul Taan van der Linden herdacht.
Waarop het vijf uur geworden is , en tijd van scheiden.
Maar gezel Vandervelde wil daar niet van weten : wanneer
dan zullen wij de verklaringen hooren die de regeering
in hare b l aden 1 iet aankondigen ? .... Het dreigt even,
woelig te zullen worden. Maar de Broqueville stelt ieder
al gauw gerust : morgen zal hij de weinige dingen zeggen,
die men van hem verwacht. Maar men vergete niet dat de
begroot ingen wachten. Woeste dringt aan : de begroot ingen dienen absoluut eerst besproken; eene discussie van
de ministerieele boodschap zal ons veel tijd doen verliezen. De Broqueville vreest echter geen lange discussie :
wat hij te zeggen heeft, zal iedereen bevredigen.
En op die geruststellende mededee l ing , die iedereen
verheugt , eindigt deze eerste z itt ingdag.
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Zal het er morgen ook zoo kalm toegaan, als minister
de Broquev i l l e zal hebben gesproken ?
N. R.C. , 15 Novenbe.t 1911.
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EEN EINDE
Brussel, 14 November.
Vanochtend heeft de tweede burgerlijke Kamer bij monde
van voorzitter Drion uitspraak gedaan in het proces, dat
prinses Louise van België tegen de Niederfullbach-st icht ing en den Belgischen staat had ingespannen. Twee uur
lang heeft eene gonzende stem, als een zwerm zinder-zin-

gende muggen in het schemeruur , van af een groot papier
voorgelezen; het gaf een gevoel van mistroostigheid en
van opwindende verveling; en toen het af ge l oopen was,
wisten wij , dat prinses Louise veroordeeld was tot al
de kosten van het proces, op ben vijftigste deel na dat
de staat te betalen heeft; en dat ze van de één en vijftig
millioen, die ze verzekerde te behooren tot de rechtst reeks che nalatenschap van haar vader, Leopold den Tweede, maar heel weinig zal krijgen : wat zilverwerk, de
plunje van een paar lakeien : niet genoeg om één enkelen
hollen tand van den geringsten van hare schuldeischers
te stoppen....
En hierop loopt het weerzinwekkende proces uit , dat
in wanhoop aangevatte proces, waarvan deze uitslag niet
al leen voorzien, maar onontkomelijk was . Want welke staat,
welke regeering zou het op zich durven nemen, goederen
op te eischen, waarvan ze niet volkomen zeker zijn, dat
ze hun toebehooren ? Maar prinses Louise, zij, vervolgd
en getergd door de schuldeischers , koppig daarbij van
nature en z óo gewoon aan weelde , dat zij zich in hare
uitgaven niet te beperken weet, streed halsstarrig voort,
al zal men het haar natuurlijk hebben afgeraden . Het ge-
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recht loopt zelfs dat ze in beroep gaat. En Maandag reeds
wacht haar, voor dezelfde Kamer, een nieuw proces... Armzalige vrouw !....
Ik zal hier over de gemotiveerde uitspraak niet uitweiden : gij zult u uit de pleidooien van v6or drie maand
herinneren, dat de prinses de bewijzen van het rechtmatige harer eischen niet leverde; dat de aangevallen Nie derful lbach- st icht ing in België geen rechtspersoonlijkheid
bezit en dus niet kon vervolgd worden; dat de prinses
trouwens ook hierin eigendomsrechten deed gelden, die
ze niet bewijzen kon inderdaad te bezitten; dat de herhaalde verklaringen van wijlen den koning die rechten
volkomen tegenspraken ; dat , wat Kongo en Kroonstichting
aangaat, al kan men er ook de comptabiliteit niet van
nagaan , geen spraak kan zijn van eigene, persoonlijke

kapitalen, waar Leopold II weliswaar zeer eigenzinnig
en willekeurig mee had gespeeld, maar waarvan het toch
bleek dat hij ze niet beschouwde als persoonlijk eigendom;
dat de vorst trouwens herhaald zelf vast had gesteld wat
hij als erfgoed bezat en aan zijne kinderen meende te
mogen nalaten, en wat andererz i j ds aan België toekwam,
als opgeleverd zijnde door Kongo; dat eveneens de andere
stichtingen in kwestie in de gedachte van hun stichter
niet behoorden tot zijn privaat fortuin, maar ten bate
van België waren aangelegd . Dit alles werd in de lange
monotone lezing van voorzitter Drion weer ten duidelijkste
bewezen. Er bleek wel uit dat alles niet zoo heel zuiver
in den haak zat ; dat de autocratische, stijfhoofdige , en
megalomanische grijsaard, die Leopold II was, vaak zeer
eigenaardige interpretaties van het recht vond; maar er
bleek tevens uit , op welke armzalige argumenten prinses
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Louise hare eischen bouwde : de laatste redplank van eene
wanhopige, die strijdt met de verwoede halsstarrigheid

van wie niet onder wil gaan.
En dat is het einde van deze tragedie : een gegeven
dat een Bal z ac waardig zou zijn. Maar dat , in zijn grootsche afschuwelijkheid, onmogelijk bewondering kan wekken....
En toen wij , vanochtend , na die twee vermoeiende , mat eentonige uren uit de grauwe gerechtszaal in de frissche,
opzweepende, zondoorzilverde Novemberlucht zijn gekomen,
dan hebben wij diep ademgehaald , als na een blinde wande ling door oneindige kelders....

N. R.C. , 15 NUverrbe.t 1911.
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MINISTERIEE.LE MEDEDEELINGEN
Brussel, 15 November.
Het moest één der groote dagen worden : het is eene teleurstelling geweest.
Niet dat men zich aan iets heel bijzonders verwachtte.
Men wist dat de regeering de gedachte der ontbinding van
de Kamer was bijgetreden en de vermeerdering der Kamerleden op grond der jongste volkstelling aannam, niettegenstaande de tegenstand van een gedeelte der rechterzijde,
die beweerde, dat men het mandaat van menschen, die voor
vier volle jaren waren gekozen, zoomaar niet na twee jaar
reeds verbreken mocht. Maar recht is recht, en vooral :
wet is wet. De regeering kon aan den eisch der linkerzijde
niet dan met drogredenen weerstaan, waarbij komt, dat
men haar inschikkelijkheid moet erkennen. Het ministeriede Broqueville heeft wel begrepen, dat het moeilijk anders
dan een zaken-kabinet kon zijn; het heeft getracht , een
goed zaken-kabinet te wezen. Dat is zeer prijzenswaardig

....

wij wisten dus wat baron de Broqueville ons heden vertellen zou; langs dien kant was er geen verrassing te
verwachten. Maar baron de Broqueville gelukt er soms in,
een aardig en gevat redenaar te zijn. En dan : er zouden
replieken wezen Vandervelde, Hymans, anderen misschien.
En daardoor kon het werkelijk een bijzondere dag worden.
Helaas , wij zijn, ik herhaal het , teleurgesteld geworden...
Niet dat de dag niet heel geestig werd ingezet. Nauwelijks had hij de zitting open verklaard, of de voorzitter
las het ontslag voor van den heer Goffin, die eerst gis-
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teren den grondwettelijken eed had afgelegd en nu reeds
de p l aat s moet ruimen voor burggraaf de Jonghe d' Ardoye i

De heer Goff in zal niet langer dan drie uren Kamerlid
zijn geweest . Daarentegen heeft hij het recht op zijne
visietkaartjes te laten drukken : "oud-lid der Kamer van
volksvertegenwoordigers", hetgeen zijn nut kan hebben.
En toen nam, onder het algemeen stilzwijgen, baron
de Broqueville het woord. En zonder veel omslag ofte rhethoriek, maar met des te meer klem, verzekerde hij : zoodra wij den volledigen uitslag der volkstelling zullen
kennen - en het zal tegen einde December zijn - legt de
regeering een ontwerp van wet neêr tot ontbinding der
Kamer en vermeerdering van het getal Kamerleden. Het ministerie volgt hierin de, zoo liberale als katholieke,
traditie; het heeft van nu af aan de instemming van den
koning ingewonnen. Alles laat voorzien, dat in Mei algemeene verkiezingen plaats zullen kunnen grijpen... En
op het oogenblik dat hij dit verklaard heeft, begaat minister de Broqueville eene onvoorzichtigheid : om zijne
eerlijkheid en . zijne oprechtheid te bewijzen zegt hij,
dat hij nooit de samenstelling van een kabinet op zich
zou hebben genomen, indien hij de verzekering niet hadde
verkregen, dat de koning in de Kamerontbinding zou hebben
toegestemd. Het verwekt eenige opschudding. Men glimlacht
links; rechts fronst men het voorhoofd... En de heer de
Broqueville zet zijne mededeelingen voort : de regeering
neemt gretig de gelegenheid te baat, die eene ondervraging
in vier en vijftig kapitellen van den liberaal Monville
haar aanbiedt , om de kwestie der nationale verdediging
eens terdege te onderzoeken. Ernstig zullen de uit te
voeren werken aan de Antwerpsche haven worden onderzocht.
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Men zal voorloopige maatregelen treffen voor wat de ouder-

domspensioenen aangaat. Aan de pensioenen der weduwen
van officieren zal worden gedacht. En zoo somt baron de
Broqueville een heele reeks praktische werkzaamheden op,
voldoende om ruim twee jaar een Kamer bezig te houden...
die misschien vóór Mei al uiteengaat....
De heer de Broqueville had gisteren de hoop uitgedrukt,
dat hij heden de Kamer eensgezind zou vinden, en dat zijne
verklaring geen protest zou lokken. Hij moest al gauw
ondervinden, dat zulk optimisme te schoon was, om niet
teleurgesteld te worden. Reeds is hij herhaald onderbroken
geworden, en niet altijd om gelukwenschen te ontvangen.
Gezel Vandervelde zal hem bewijzen dat de linkerzijde
niet gestemd is om met hem een landelijk minnespel uit
te voeren. En daar Vandervelde een goed duëleerder is,
treft hij onmiddellijk den heer de Broqueville op zijne
wondbare plaats : vermits de regeering in Juni reeds van
plan was , thans de ontbinding voor te stellen, en van
de koninklijke instemming toen reeds zeker was, waarom
heeft ze dan niet gesproken v6or de gemeenteverkiezingen ?
Waarom liet ze toe , dat wij , de linkerpartijen, stemmen
bij gingen winnen omdat wij het in twijfel konden trekken
of het ministerie zou overgaan tot eene vermeerdering
der Kamerleden, die der rechterzijde noodlottig moet
zijn ?... Neen, het kan niet waar wezen, hoe de minister
ook met zijne oprechtheid poche , dat het huidige kabinet
werd samengesteld op voorwaarde dat algemeene verkiezingen
in Mei plaats zouden grijpen ; de waarheid is dat de neerlaag der katholieken op 15 October voor hun het begin
der wijsheid is geweest; in al de groote centra zijn zij
geklopt geworden, nu willen zij weer alles goedmaken,
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het land met beloften paaien, het verloren grondgebied
met de verwezenlijking van eenige praktische wenschen
terug winnen. Maar het volk zal wel inzien dat dit alleen
bedrog is; het heeft getoond wat het wil zuiver algemeen
kiesrecht. En slechts de linkerzijden kunnen dit den volke
schenken.
De heer Vandervelde behaalt met d ít einde zijner rede
een gemakkelijk succes... al zijn er onder de 1 iberalen
weer enkelen, die met hun vrienden de toekomstige eindzegepraal van het algemeen kiesrecht niet toejuichen. Nochtans begaat hiermee spreker op zijne beurt eene onbehendigheld : hij verplaatst eenvoudig het debat, leidt de aandacht der Kamer af van wat voortaan nog alleen aan het
ministerie de Broqueville moest verweten worden : gebrek
aan een politiek programma, en opent de deur aan klein-

geestige betwistingen.
De heer Woeste heeft verstand van kleingeestige be-

twistingen, en hij bewijst het onmiddellijk : dat de gemeenteverkiezingen geen neerlaag voor de rechterzijde
waren , wordt aangetoond door 't feit , dat er in den lande
meer katholieke dan liberale en socialistische gemeente-

raadsleden zijn. Gij, linkerzijde, hebt weliswaar de groote centra meê; wij hebben echter het platteland, en dat
is ook toch België. Trouwens gemeenteverkiezingen hebben
geen politieke beteekenis, en eruit afleiden dat zij eene
voorspelling zijn van wat in Mei , op grond van een gansch
ander stelsel, gebeuren moet, is eene grove dwaling...
De linkerzijde wil in deze weer niets anders doen, dan
aan de regeering kwaad berokkenen. Daarom doet zij de
bespreking afdwalen; zij vergeet, moedwillig natuurlijk,
al het nut dat de rechterzijde op gebied van sociale wet682

geving, agrarische politiek, van schoolwezen voor het

land gehad heeft....
En nu is het de beurt van Woeste, om onvoorzichtig te
zijn, gelijk Broqueville en Vandervelde het waren.
En dat verheugt den heer Paul Hymans, die er eene aanleiding in vindt om eindelijk nauwkeurig de politieke
verklaringen van de regeering te onderzoeken. Wat belooft
gij ons, vraagt hij ? Onze wenschen aangaande 's lands
verdediging te onderzoeken. Maar daar hebt ge eerst op
onze beknibbelingen voor gewacht ! ... En wat gebeurt er
met uwe schoolwet, waarvan ge verklaardet dat ze geenszins
begraven was, maar waar ge voor 't oogenblik toch heel
voorzichtig over zwijgt ? Neen, gij hebt geen politiek
programma meer. Maar met welk recht blijft gij dan nog
aan de regeering ? Neen, gij hebt zulk recht niet langer;
en daarom zal het plaats maken voor de linkerpartijen,
die aan het land het algemeen kiesrecht zullen geven,
het ontvoogdende algemeen kiesrecht !...
Dankbaar thema natuurlijk voor den heer Schollaert,
die onmiddellijk den heer Hymans verwijt, zich in de armen

der socialisten te hebben geworpen; waarmede erop gewezen
zij, dat ook de heer Hymans behendiger had `urnen wezen.
De heer Schollaert is dan toch sluwer : hij slibbert voorzichtig over de politiek der regeering, verdedigt zijne
eigen schoolpolitiek, die voor 't oogenblik weinig gevaar
oplevert, en... brengt het debat weer op de gemeenteverkiezingen.

Lorand raapt den handschoen op. Met vele zijsprongen
op het gebied der plaatselijke belangen, toont hij aan dat
de meerderheid van katholieke gemeenteraadsleden alleen
te wijten is aan de wijze, waarop de gemeenteraden zijn
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samengesteld. In sommige dorpen is er éen raadslid op
honderd inwoners; in groote steden is er slechts éen op

zeventigmaal meer zielen. Geen wonder dan dat , bij zulke
verhoudingen, de linkerpartijen minder raadsleden tellen!....
Maar minister de Broquev il le repliceert : het aantal
katholieke raadsheeren groeit steeds aan. De kiezers van
het platteland zijn evenveel waard als die van de stad.
En voor wat onze politiek aangaat, zij blijft wat zij is...
Aldus geraken wij weêr, na al die afwijkingen, die
een interessante bijeenkomst tot eene teleurstelling moesten maken, op den grond van het debat.
Janson trekt er, bezadigder dan hij gewoon is, het besluit uit : de regeering kondigt de ontbinding der Kamer
aan; het is de bekentenis dat hare partij niet meer de
meerderheid van het land vertegenwoordigt. Dit zou een
sophisme zijn (de wet dwingt u immers die ontbinding voor
te stellen,) maar de statistieken zijn er, die den wil
van het kiezerskorps bewijzen. Het wil van uw schoolpolitiek niet weten. De legerhervorming hebt gij gedaan en
wilt gij thans vol ledigen omdat wij er u toe dwongen.
Het algemeen kiesrecht kunnen alleen wij aan het land
schenken. Gaat dan heen : het is uw plicht. Het is het
eenige middel dat tot heil van het land, de democratie
zegeviert, waar ik heel mijn leven voor gestreden heb....
En toen de oude Waalsche leeuw op eene ovatie ontvangen
was geworden, - en het was nu bij zessen al - dan dacht
iedereen dat men eindelijk naar huis mocht gaan. Maar
generaal Hellebaut, minister van oorlog, zorgde ervoor
dat daar voorloopig nog niets van terecht kwam. En, in
kazernetaal, met generaalskranigheid, teisterde hij den
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heer Monville met de verzekering, dat hij Dinsdag a.s.
reeds antwoord geven zou op de 54 vragen die deze hem
had gesteld; geen geschreven antwoord, zooals gewoonlijk,
maar een antwoord onder den vorm eener lange redevoering,
die onmiddellijk een wederantwoord van den heer Monville
zou moeten uitlokken. De vrienden van den heer Monville
hadden nu mooi betoogen, dat deze niet zoo beslagen was
in krijgszaken, dat hij generaal Hellebaut zegevierend
te woord zou kunnen staan. "Dan had hij maar niet te interpelleeren !" wedervoer de artillerist der regeering!....
En dat belooft ons weêr eenige dagen, die wat minder
teleurstellend zullen zijn, hoop ik, dan de lamme zitting
van heden, die waarlijk in de geschiedenis de "klucht
der vergissingen" zal mogen worden genoemd.
N. R.C

.,

16 Novemben 1911.
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DE WEEK
Brussel, 25 November.
Ik weet niet of het benoorden-Moerdijk zoo koud is als

in België; maar hier is alle waarachtig, alle openbaar
leven bevroren. Deze week was, voor de Belgische politiek,
en zelfs voor de wereldpolitiek, er wél eene van eenig
belang : de gebeurtenissen vermochten echter niet den
Waalschen evenmin als den Vlaamschen geestdrift te ont dooien; wel brachten sommige dagbladartikels er wat animo
in , maar dan alleen aan cafétafels of aan den huiselijken
haard, waar het lekker warm is . De groote st rooming van
belangstelling, vreugde der krantenventers, was er allesbehalve. De bespreking der kwestie van 's lands verdediging, die de politieke hoofdschotel dezer week was, naam
de publieke aandacht maar in geringe mate in; en waren,
vier dagen na mekaar, de Kamertribunes ook proppensvol,
't is dat ze altijd proppensvol zijn als het buiten vriest,
daar in de Kamer de heerlijkste temperatuur der wereld
heerscht , en men daarenboven het heerlijk vooruitzicht
geniet, Kamerleden onder mekaar haart j ep l uk te zien spelen
Maar de dilettanten, op dit genoegen uit, zijn er deerlijk van gespeend geweest . Er werd niet meer haar geplukt
dan gewoonlijk geschiedt ; niettegenstaande de heldhaftige,
haast uitdagende, houding van onzen minister van oorlog,
luitenant -generaal Hellebaut , is de bespreking slap geweest ; waar de minister zich gestadig terugt rok achter
het geheim der verdedigingsmaatregelen - onze machtige
buren mochten eens vernemen over welke verpletterende
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krachten wij beschikken, en hoe fijn wij het aan boord
zouden leggen om ze te ontzenuwen en met lamheid te slaan!
- waar de minister achter waardige voorzichtigheid en
nobele afwijzing van alle verdachtmaking het minder-gunst ige van een toestand verborg, die voor 't oogenblik wel
niet zoo heel schitterend zal zijn (hij ontkent het niet,
de minister) , toonen zijne tegenstrevers een gebrek aan
bedrevenheid, die hun aanvallende houding versnippert
en verkleint tot een guerilla-oorlog; zij hebben blijkbaar
geen vasten grond onder de voeten : hunne onbevoegdheid
schampt op technische vragen af (er is slechts één oudofficier in de Kamer : de jong-katholiek Pirmez, die generaal Hellebaut wel niet bekampen zal) ; en in den grond
gevoelt de onpartijdige buitenstander, de objectieve toeschouwer, dat het hier evenzeer te doen is om een bekampen
der regeering, dan waarlijk om de verdediging van het
land te verzekeren. Want de tegenstrevers van den minister
van oorlog hebben het toegegeven : sedert generaal Hellebaut aan het bewind is, kwam er toch wel verbetering;
hij bracht aan België een begin van dienstplicht, en het
is inderdaad niet zijne schuld, zoo de dienstplicht niet
met

meer

nadruk en meer algemeene beteekenis in de wet

is geschreven. Hetgeen niet wil zeggen, dat er niet nog
veel, oneindig veel te doen is in ons land. Wat langs
zijn kant minister Hellebaut gaarne toegeeft....
Ik herhaal : vooralsnog zijn de debatten over de legerkwest ie tamelijk saai gebleven. Ze werden alleen pikant,
als er , naar Belgischen trant, persoonlijkheden bij betrokken werden, hetgeen nu juist niet altijd verkwikkelijk
is. Dat trouwens de Kamerleden, niet meer dan het publiek,
er geene overtollige aandacht aan wijden, is het gevolg
687

van eene Belgische eigenschap. De Belg, in tegenstrijd
met den burger van de meeste andere naties, heeft allesbehalve een soldatenhart. Hij vindt duizend en éen middel
uit om aan den krijgsdienst te ontsnappen; het invoeren
van den dienstplicht, hoe zacht ook toegepast, heeft een
goed deel van het land misnoegd; dat de katholieke regeering die vraag aandurfde ligt niet aan eene onwrikbare
overtuiging, maar alleen aan het systeem dat erin bestaat,
de tegenpartijen de wapenen uit de hand te nemen door
het verwezenlijken, geheel of gedeeltelijk, en natuurlijk
in katholieken zin, van de hervormingen die het programma
uitmaken van de vereenigde linkerzijde.De Belg wil geen
geld geven voor het leger, en hij onthoudt zijne stem
aan dezen die er hem vraagt. Liever dan de begrootingen
te zien verkwisten aan nieuwe kanonnen, gelooft hij aan
de onschendbaarheid van onze neutraliteit. Hij heeft evenveel vertrouwen in de internationale verdragen als in
een goed- ingericht leger . Of liever, hij gelooft even
weinig in het weerstandsvermogen van het Belgische leger,
hoe goed ingericht ook, als in de verdragen die ons beveiligen. En daar heeft de Belg misschien wel gelijk in....
Aldus redeneert de Belg, die niet gaarne in zijn gewoonten
en in zijn gemak gestoord wordt, en die door niets uit
zijn humeur wordt gebracht dan door vragen naar geld,
naar meer ge l d voor versterkingen en wapenen. Waarbij
de lauwheid van zijne vaderlandsliefde - een luxe-artikel I - hem geenszins terug doet schrikken voor het feit
dat , in voorkomend geval , eene naburige en machtige natie
zeer zeker bereid zou zijn gevonden om bij de verdediging
van het grondgebied een handje toe te steken.
En meen niet dat alleen internationalisten, soc ial i s 688

ten, ideologen die van de vereenigde staten van Europa
droomen, zelf-bewuste wereldburgers in een woord, aldus
denken en spreken; ook de bourgeoisie, al gaat zij soms
luidruchtig prat op hare hoedanigheid van Belgisch burger , zou er eventueel geen bezwaar in zien, Duit schland
of Frankrijk tusschen te zien komen in omstandigheden
die, zelfs in de beste verdedigingsvoorwaarden, België
ongetwijfeld, en na een wederstand die te pijnlijker zou
zijn en te duurder zou komen te staan naar hij langer
zou volgehouden worden , onmachtig zouden laten. Wij hebben
in Du it sch l and de grootste belangen, Frankrijk wordt door
tweevijfden der Belgen als een tweede vaderland beschouwd;
en het zijn per slot van rekening slechts die heethoofden
van flaminganten, die noch van Du it s chi and noch van Frankrijk willen afhangen, welke als ondubbelzinnige Belgen
mogen worden gequoteerd, daar zij alleen (en ik reken
er een hand svo l Walen bij , die van de Vlamingen de waarde
der "petites patries" hebben geleerd) willen leven naar
eigen aard, volgens den natuurlijken uitbloei hunner raseigenschappen, en daarvoor ook wel desnoods vechten zouden, liever dan opgeslorpt te worden door heterogene machten.
Die vermindering aan liefde voor het "kleine", het
provinciale vaderland, dat men in het cosmopol it ische
België gevoelt en overal waar het bewustzijn niet wakker
werd van al wat men verliest, bij het opgeven der raseigenschappen - die vermindering is niet alleen het gevolg
der groote internationale handelsbetrekkingen aan geld
en waren : zij vloeit gedeeltelijk voort uit de verbreiding der socialistische gedachte, die de maatschappelijke
klas boven het ras stelt . In den strijd tegen het mi l it a689

risme - om op mijn onderwerp terug te keeren, - heeft
zij er vooral op gewezen, wat de arbeider te verliezen
heeft bij uitbreiding der militaire machten. Het is dan
ook om die leidende gedachte, dat het internationale socialisme de pacif icist ische idee tot haar eigendom heeft
gemaakt. Want het lijdt geen twijfel : het socialisme
dingt , in België althans , naar het monopolie van de beweging voor wereldvrede; althans het wil er den schijn aan
geven, dat het alleen wereldvrede bewerken en verzekeren
kan. Dit bleek weer uit de vergadering, door de Belgische
groep der Interparlementaire Unie beleid onder voorzitterschap van minister Beernaert - het tweede feit dat ik
u als eene belangrijke gebeurtenis dezer week wilde voorstellen, en dat nog oneindig minder de aandacht trok dan
de legerbespreking in de Kamer, - en waar betreurd werd
dat er weêr zoo'n leelijken oorlog woedt om Tripolis.
Op die vergadering waren het weêr socialisten die het
hooger woord voerden, en den schijn aannamen, de eenige
waaracht ige, de alleen-praktische verdedigers van den
vrede te zijn.
Die schijn, men kan het zich niet ontveinzen, berust
op goede gronden : alleen de socialistische partij misschien zou , in voorkomend geval , door hare sterke inrichting, op een Europeeschen oorlog invloed kunnen hebben.
Daar is natuurlijk ook wel de f inapt ie ; daar zijn de ekonom i sche belangen; maar zij zijn wisselvallig en kunnen
tegenstrijdig zijn. Terwijl de socialistische wil eene
levende, eene koppige macht is.En bij deze vaststelling
rijst op natuurlijke wijze de vraag, of het niet hoog
tijd gaat worden dat ook de pacifisten zich steviger zouden inrichten; zich, nationaal en internationaal beter
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organiseeren zouden, buiten allen partijgeest om, en boven allen partijgeest uit , al ware het maar om te belet ten dat één der partijen alleen met de tropheeën van de
overwinning ging prijken,.... voor zooverre van overwinning bij een beweging voor den vrede geene contradictie in terminis is, en - aan zulke overwinning voor het
oogenb l ik mag worden gedacht . Het zou van de , - in deze :
heilzame, - werking der socialisten niets afdoen (het
heilzame slaat hier natuurlijk alleen op het bevorderen
der vredesidee, geenszins op het negeeren der noodzakelijke weerbaarheid en der actieve vaderlandsliefde) :
het zou alleen aan de socialisten hunne eenheid in werking ontleenen, die hunne kracht uitmaakt . En ik vraag
me af, nu ik toch op dat terrein ben, waarom de bewe-

ging tot zulke organisatie niet van kleine landen als
België en Nederland, en meer bepaald zelfs van Nederland
zou uitgaan. Zijn wij het niet , die, met al onze liefde
voor den geboortegrond, het meeste gevaar oploopen dien
geboortegrond , en wat er voor ons aan verbonden is, onze
taal , onze zeden , onze eigene levensuit ing : iemand heeft
het gisteren, in groote internationale st room ingen , die
ons, niettegenstaande den heftigsten tegenstand, vernietigen en uitroeien zouden in hetgeen ons het dierbaarste is ?
Dat zeer dierbare, onze taal, onze zeden, onze eigene levensuiting; iemand heeft het gisteren in eene voorlezing van de Brusselsche Balie, tegen mijne verwacht ing in , en tot mijn innige spijt, belasterd en overbodig verklaard. Deze iemand • is een gezaghebbend en gevierd man; hij is....
Maar deze brief werd te lang, zoo ik u daarvan bleef
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voortvertellen. De zaak is het waard, dat ik haar morgen in een af zonderl i j ken brief behandel . Hetgeen ik
dan ook doe, o lezer....
N. R . C . , 21 Noverrben. 1911.

692

RE G I STE R
1. PERSONEN
Achilleus : 86, 194, 430
Aerts, Edg. : 549, 572
Aerts, Winand : 440
Aischulos : 51
Albert, koning (= Albrecht, koning) : 13, 40, 48, 62,
63, 67, 84, 88, 91, 94, 95, 120, 149, 160, 161, 163,
164, 166-169, 171, 172, 197, 199, 273, 274, 329-331,
333-336, 344, 349, 358, 359, 364, 368, 369, 371, 381,
382, 398, 399, 412, 414-417, 419, 420, 426, 508, 509,
516, 525, 540, 542, 544, 567, 601, 612, 613
Albert, prins (= Albrecht, prins) : 119
Albert van Monaco : zie prins van Monaco
Alva, Fernando Alvarez de Toledo : 652
Ambrosiny, François : 114-116
Andelhof,, Franz : 574
André, Paul : 440
Anglada-Camarasa, Hermen : 292
Angot, madame : 574
Anseele, Edward : 132, 135, 283, 301, 302, 333, 427, 452,
456, 485, 497, 503, 651
Anteus : 146, 424
Artevelde, Jacob van : 155, 484
Asch van Wijck, Hubert Willem van : 46
Augusteyns, Leo(n) : 213, 219, 222, 449, 452, 453
Augustus, keizer : 236
Babelon, Ernest Charles François : 274

Bach, Johann Sebastian : 128, 326, 573
693

Baie, Eugène : 512
Bakst, Léon -Nikola j evits j : 61

Baldszun, George : 129
Balzac, Honoré de : 678
Bara, Jules : 580

Bargy, Charles le : 671
Barrès, Maurice : 493, 621
Battel, van : 536
Baudelaire, Charles : 31

Beau, Jean-Baptiste-Paul : 366
Beco, E. : 14
Beerbohm Tree, Sir Herbert : zie Tree, Sir Herbert Beerbohm
Beernaert, August : 27, 48, 85, 93, 180, 229-232, 274,
397, 445, 446, 512, 662, 671-673, 690
Beers, van : 564
Beethoven, Lodewijk van : 489, 620, 643
Be ghum van Bophal : zie Ind ië , vorstin van
Beieren, Jan van : 509
Bellini, Vincenzo : 572
Bender, Paul : 342, 615
Benoit, Peter : 485, 489, 500, 553, 572
Berlioz, Hector : 339
Berry : 488
Berryer, Paul : 13, 85, 420, 429, 431-433, 435, 436, 469, 673

Bertrand, Louis : 75, 310, 346
Beulemans : 56, 217
Beulemans, Fientje : 621
Beulemans, mej. : 139, 204, 247
Biesselinck, Jan : 536
Boch, Anna : 292, 293
Boeck, August de : IV 486
694

Boerke van Brussel : zie Brussel, Frans van
Bols, Jan : 604
Bom, Emmanuel de : 486, 496, 500
Bonifatius van Lausanne : 208
Bonnevie, V. : 411, 413

Borginon, Gustaaf : 213, 214
Bosetti, Hermine : 615
Bosselt, Rudolf : 275
Bouchery, Jan : 604
Bourgeois, F. : 235-238
Bourgeois, Léon-Victor-Auguste : 13, 19
Bourgondië, hertogen van : 351
Bouts, Dirk : 509

Braecke, Pieter-Jan : 486

Brahms, Johannes : 325, 326
Braun, Alexandre : 588

Braun, Emile : 451, 452, 457, 496, 497, 499, 500
Brauwer : zie Brouwer, Adriaen
Breughel, Pieter : 281, 295, 514
Breydel, Jan : 547
Broeck, Jacques de : 572
Broerman, Eugène : 22

Broqueville, Charles de : 419-421, 423, 429, 431, 432,
435, 443, 447, 449, 453, 454, 503, 624, 671, 674, 675,
679-684
Brouwer, Adriaen : 281
Browning, Elizabeth Barrett : 320

Browning, Robert : 320
Brussel, Frans van (= Boerke van Brussel) : 61, 452, 453,
512
Bruyne , Pieter de : 452
695

Buls, Karel : 60, 213, 214, 307, 308
Busscher, Edmond de : 666
Busscher, Lucien de : zie Sérasquier, Rodrigue
Buysse, Arthur : 452, 485, 503
Buysse, Cyriel : 155, 297, 298, 370, 375, 485, 497, 499,
604, 665
Byron, George Gordon,lord : 441
Caesar, Julius : 358
Calmette, Albert Léon Charles : 13
Camastra, hertog Lanza di : 46
Camb ier , Félix : 452
Campin, Robert : 537
Candael, Karel : 486, 496
Carnegie, Andrew : 390-395, 535
Carton de Wiart, Henry : 417,420, 421, 425, 430, 431, 433,
435, 543, 600, 671, 673
Cauwelaert, Frans van : 86, 93, 132, 135, 214, 222, 227,
283, 303, 416, 467-469, 497, 501, 502, 589, 671, 672
Charlotte, prinses : 194
Chénier, André : 619
Chopin, Frederik : 235
Christus, Petrus : 509
Claretie, Jules : 644
Claus, Emiel : 486, 499
Clauwaert, Adolf : 496
Clémentine, prinses : 60, 118, 150, 385, 387, 399
Clercq, René de : 299, 485, 496, 504
Cneudt , Richard de : 485
Coetermans : 46
Colette Willy (= Sindonie- Gabrielle Colette) : 620
696

Coninck, Pieter de : 547
Conscience, Hendrik : 156, 531
Cooreman, Gérard : 416, 417, 453, 673, 674
Coremans, Edward : 169
Costa, Isaac da : 295
Coulon, Emile-Antoine : 440-442
Cousturier, Lucie : 291
Cross (= Henri-Edmond Delacroix) : 288
Cuypers, Hubert : 104, 128
Cuypers, Petrus Jozef Hubert : 27
Daens, Pieter : 130, 267, 498, 560
Dalmores, Charles : 338
Dalsum, Albert van : 105
Damman : 440
Danneels : 549
Daret, Jacques : 510, 537
Daudet, Alphonse : 276, 278
Dauge, Eugène : 303, 626
David, Gheraert : 508, 509
David, Jan-Baptist : 510
Davignon, Julien : 392, 420, 432, 434, 435, 477, 479
Debussy, Claude : 339
Dehmlow : 342
Delacroix, Léon : 398
Delaunois, Alfred : 293
Delbeke, Louis-Auguste-Corneille : 35
Delporte, August i jn : 672
Delporte, Victor : 454
Demosthenes : 348
Denis, Hector : 85, 464
697

Denis, Maurice : 288, 290, 293
Denijn, Jef : 537, 549, 570, 571
Déroulède, Paul : 442
Desmaisières, Camille Charles Joseph Ghislain : 670
Destrée, Jules : 87, 132, 303, 308
Deswarte, Albéric : 126, 303
Deveze, Albert : 316
Dewes : 12
Dillens, Juliaan : 51
Dishoeck, C.A.J. van : 156
Dodoens, Julius Rembert : 225
Donatello (= Donato di Niccoló di Betto dei Bardi) : 51
Donizetti, Gaetano Domenico Maria : 572
Doorman, Karel Willem Frederik Marie : 439
Doudelet, Charles : 666
Drion du Chapois, Ernest : 676, 677
Dubois, Léon : 485
Dubois, Paul : 293
Dumery, Georges : 572
Dumonceau de Bergendael , Charles Henri Felix, graaf : 517,518
Dupont, Emile : 559, 582, 673
Dupuis, Sylvain : 339, 340, 614
Dury : 440
Duse, Eleonora : 621
Duvosel, Lieven : 485
Duyse, Florimond van : 485, 489, 496
Duyse, Prudens van : 441, 485
Dijck, Antoon van : 508
Dijck, Ernest van : 341
Dijkgraaf, A. : 575
Edelweiss, koningin : zie Elisabeth, koningin
698

Egmont en Hoorn : 652, 654
Elisabeth, koningin : 13, 86, 87, 117, 120, 142, 148,
274, 329, 330, 331, 333-336, 344, 345, 349, 369, 376,
380, 405-408, 508, 525
Elisabeth, prinses : 119
Elton : 440
Emerson, Ralph Waldo : 391
Emmanuel van Orléans : zie Orléans, hertog van
Erasmus, Desiderius : 74
Eyck, Jan van : 174, 509, 547
Eyck, gebroeders van : 488, 509, 514

Fallières, Clément Armand : 94, 331-333, 335, 336, 345,

349-351, 354, 356, 357, 359-382, 386, 471, 477, 529, 653
Faure, Félix : 566

Fay, Maud : 342
Faydherbe, Lukas : 536
Ferrer, Paz : 652
Ferrer, Trinitad : 655
Ferrer Guardia,Francisco : 231, 652-657
Fettweiss, A. : 582
Fichte, Johann Gottlieb : 502
Filips II : 208
Fleischmann, Henry : 440, 442
Floris, Cornelis : zie Vriendt, Cornelis de
Fontaine, Jean de la : 136, 423
Fonteyne, Florimond-Alphonse : 560
Franck, Louis : 49, 86, 132, 135, 219, 220, 283, 447,
448, 477, 478, 485, 497, 499-503, 581, 626, 650
Frans - Jozef I : zie ke i zer van Oostenr i j k
699

Frère -Orban, Hubert Joseph Walthère : 307, 397, 580
Friche, Frédéric (pseud.van Albert Frédéric Guéquier) : 666

Froelich : 129
Frowein, Pieter Coenraad Frederik : 655
Gambetta, Léon Michel : 435
Gavroche : 108
Geis : 615
George V : 331, 362
Géricault, Jean-Louis : 35
Gevaert, François-Auguste : 485, 489
Gezelle, Guido : 485, 494
Gheyn, Matthias van den : 573

Giotto di Bondone : 290
Gisela : 207
Gluck, Christoph wil l ibad (von) : 339
Godefridus, kapelaan : 208
Goes, Hugo van der : 509, 538
Goetze, Augusta : 342
Goff in, Ernest : 671, 672, 679, 680
Gony : 305, 315
Gossaert (van Mabuse) , Jan : 510
Gounod, Charles François : 70, 552

Greef, Arthur van : 643
Grillparzer, Franz : 532
Grimm, Jakob : 405
Groote, Geert : 510
Grouchy, Emmanuel markies de : 438
Gruyter, Jan Oscar de : 485
Guéquier, Albert : zie Friche, Frédéric
Guérin, Charles : 288 290
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Guffens, Godfried : 35
Guicciardini, Francesco : 507
Guidé, Paul : 337, 615
Gunsbourg, Raoul : 61
Gijsen : 293
Haan-Manifarges , Pauline de : 129
Haeckel, Ernst : 658
Händel, Georg Friedrich : 574
Haller, Hughes : 440
Hals, Frans : 514

Hambourg, Mark Michailowitsj : 326

Hanssens, Eugène : 400, 401, 409, 411
Hardenbroeck van 's Heeraartsberg en Bergambacht, Jeanne
barones : 517
Harmign ie , Alphonse : 588
Hasselaar, Frans : 564, 572
Haydn, Joseph : 573
Heelu , Jan van : zie Jan van Heelu
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich : 621
Hegenscheidt, Alfred : 500
Hellebaut, Joseph : 74, 85, 420, 432, 434, 435, 478, 591,
593, 594, 672, 684-687
Helleputte, Georges of Joris : 76, 85, 420, 421, 423,
424, 429, 446, 671
Hendrik (der Nederlanden), prins : 39-42, 45, 55, 506,
512, 517-519, 522, 525, 544
Hendrik de Oorlogszuchtige, hertog : 207
Hendrikx, August : 204
Hensel, Heinrich : 342
Hephaistos : 86
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Herakles : 429
Heredia, Jose Marie de 34
Hermant , Abel : 62
Herodes : 604
Herodotos : 659
Heusch, Waldor Adrien Francois Adhemar de 440, 442
Hiel, Emmanuel : 496
Hl Idegaersberch , Willern van
510
Hill, Tilia : 129
Hocart, James : 655
Hoff, Jacobus Henricus van 't : 474
Hohenzollern-Sigmaringen, prins Karl von : 60
Hohenzollern-Sigmaringen, prinses Karl von C= prinses
Josephine : 60
Hohenzollern-Sigmaringen, Maria von
zie Vlaanderen,
gravin van
Holbein de Jongere : 547, 548, 563
Haste, Julius: 382, 498
Hubert,Armand : 47, 48, 72, 199, 420, 429, 432
Huberti, Gustave : 489
Hllbin, Georges : 453
Hllygens, Constantijn : 568
Huyshauwer~ Auguste: 301
Huysmans, Camiel : 94, 213, 216, 218, 222, 226, 303, 478,
480, 485, 497, 501, 567, 673
Huysmans, Louis: 447, 452
Hymans, Paul: 307, 308, 447, 452, 457, 460, 559, 579-582,
599, 626, 679, 683
Ibsen, Henrik Johan : 313, 375
Indie, vorstin van : 362, 363
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Ingenbleeck, Jules : 613
Jan van Heelu : 510
Janson, Paul -Emile : 74, 240, 453, 684
Janssen, Léon : 47
Jaques-Dalcroze , Emile : 5.49
Jaspar, Henri : 387, 388, 396-398
Jeremia(s) : 376
Jeune, Jules le : 229-235, 397
Jonghe d'Ardoye, Jean de : 680
Jordaens, Jacob : 57, 508
Joséphine, prinses : zie Hohenzollern- Sigmaringen, prinses Karl von
Jourez, Léon : 200-202
Juliana, prinses : 116
Jurgens, Annie : 105
Kaekebroeck : 217
Kahn, Gustave : 546
Kamerijk, aartsbisschop van : 208
Kamerijk, bisschop van : 207
Keesen, Eugène : 85, 573
Keizer Karel (= Karel V) : 403, 536
Keizer van Oostenrijk (= Frans -Jozef I) : 331
Keizerin van Duitsland (= Auguste Viktoria van Sleeswi jkHolstein) : 58, 60, 327, 350
Kemmerich : 51, 52
Kempen, Jacques van : 129
Kerchove d'Exaerde, Robert de : 93, 671-673
Kerckhoven, Constantinus van (= heer Van Kerckhoven-Jonkers) : 105
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Kervijn de Lettenhove, Henri : 274
Kiliaan, Cornelius : 225
Kloos, Willem : 98
Knote, Heinrich : 614
Kok, Ben C. : 105
Koninginnetje, het : zie Elisabeth, koningin
Körner, Theodor : 441
Kroonprins van Duitsland (= Wilhelm von Hohenzollern) : 40
Kufferath, Maurice : 337, 615, 620, 645
Kuhlau, Friedrich : 564
Kuhn, Paul : 342, 615
Kuniyoshi , prins : 40
Kurth, Codefroid : 648, 649
Labiche, Eugène-Marin : 204
Ladeuze, Paulin : 650
Laermans, Eugène : 295
Laffitte, Léon : 338
Lalaing, comte Jacques de : 230
Lamballe, Marie-Thérèse Louise de Savoie-Carignan, prinses
de : 620
Lambeaux, Jef : 51 53
Lambert, Camille Nicolas : 190-193
Lambotte, Paul : 537
Landouzy, Louis : 16
Ladowska, Wanda : 129
Langendonck, Prosper van : 438, 485
Lantsheere, Léon de : 196, 420, 428, 429, 446, 450, 543
Lantsheere, Théophile de : 397
Lauwer i j ns : 115
Le Bargy, Charles : zie Bargy, Charles le
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Leclercq, G. : 399
Lecoutere, Karel : 603-605
Ledeganck, Karel-Lodewijk : 546
Léger, Théodoor : 86
Lekeu, Jules : 673
Lemonnier, Camille : 52, 175-177, 471, 473, 474, 476
Leopold I : 386
Leopold II : 84, 89, 118, 119, 148-151, 194-196, 322,
376, 385-388, 396-401, 410, 412, 532, 533, 567, 633,
676, 677
Lerberghe, Charles van : 665
Levie, Michel : 417, 420, 430, 434, 435, 543
Leynseele, Herman van : 671, 672
Leys, baron Hendrik : 35
Liebaert, Julien : 85, 91, 420, 428, 434, 446, 543, 588
Ligne, Charles-Joseph, prince de : 244
Limburg Stirum, graaf Adolphe van : 453
Linden, Juliaan van der : 637-639, 671, 674
Linden van den Heuvel , Johanna van : zie Hill, Tilia
Lizewsky : 342
Lodewijk, heilige : 412
Lodewijk-Philippe : 517
Lo(o)re of Luere, Boudewijn of Bouden van der : 494
Lohse, Otto : 337, 339, 340, 612-615, 620, 643
Longfellow, Henry Wadsworth : 555
Lorand, Georges : 683
Lorentz, Hendrik Antoon : 474
Louis : zie Lodewijk
Louise, prinses : 150, 151, 194, 387, 396, 399, 409, 411,
412, 676-678
Luther, Maarten : 74
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Lybaert, Karel : 485, 503
Mabille, Alfred : 48
Macdonald, James Ramsay : 440
Maenhaut van Lemberge, Jules : 453
Maerlant, Jacob van : 498, 510
Maeterlinck, Maurice : 34, 175-177, 245, 620, 662-666,
668, 669
Malou, Jules : 397, 559
Marez, Guillaume des : 566, 567
Maria- Hendrika van Oostenrijk, aartshertogin : 118

Maria Theresia : 412
Marie-José, prinses : 330
Marinetti, Filippo Tommaso : 322
Marivaux, Pierre Carlet de Chamblain de : 366

Mars : 434
Marten van Wilre, heer van Oplinter : 403
Massenet, Jules : 643, 644

Masson, Fulgence : 75
Mathieu, Emile : 486
Matuszewski, Boleslas : 566
Mauclair, Camille : 666

Max, Adolf : 239, 374, 467, 526, 540, 634, 636
Mayol, Félix : 660
Mechelynck, Albert : 451, 452
Mélot, Auguste : 421
Melsen, Marten : 295-299
Memlinc, Jan : 508, 546-548, 554, 563, 574
Mengelberg, Willem : 325, 326

Mercier, Désiré Joseph : 536, 537, 650
Mérode, Cléo de : 659
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Merovack : 553
Mette, Karel de : 563, 564, 573, 574
Mette, Modeste de : 565, 574
Meunier, Constantin Emile : 294
Meyerbeer, Giacomo : 129, 339
Mill, John Stuart : 583
Minard, Louis : 206
Minne, George : 51, 52, 294, 665
Mirbeau, Octave : 666
Miry, Karel : 206, 489
Miry, Virginie : 205
Molière : 370
Mollard : 371
Mont, Pol de : 485, 487, 492, 495, 497, 502
Montagne, Victor de la : 485, 486
Monville, Alfred : 680, 685
Moreels, Jan : 547
Morosini, Francisco : 531, 532
Mortelmans, Lodewijk : 486
Multatuli (= pseud. van Eduard Douwes Dekker) : 656
Musch , Jan : 105
Musset, Alfred de : 368, 384, 621
Napoleon Bonaparte : 236, 329, 438, 441, 443
Napoleon V (= prins Victor Napoleon) : 118
Nauwelaerts, Antoon : 549, 572, 574
Neujean, Léonard : 74, 447, 452, 559
Nicolaas II : 183
Niekerk, Maurits : 188-192
Nimrod : 203
Noordewier-Reddingius, Aaltje : 129
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Nostradamus, Michel : 155

Oetamaro , Kitagawa : 48
Offel, Edmond van : 485
Ogier, Willem : 204
Oleffe, Auguste : 293
Oliefen, Daan van : 105
Ondereet, Karel : 205, 206
Oost -Friesland, graven van : 403
Orléans, hertog van : 56
Ortelius, Abraham : 225
Overbergh, Cyriel van : 424, 588

Paganini, Niccoló : 429
Pagel l a, Giovanni : 621
Pasture, Rogier de le : 510
Pat in i r , Joachim : 510
Patoul, ridder M. de : 518
Patroklos : 194, 430
Pauwels, Ferdinand Wilhelm : 35
Peene, Hendrik van (= Peene, Hippoliet Jan van) : 203-206
Peene-Miry, Virginie van : zie Miry, Virginie
Perrault, Charles : 405
Pers i j n , Julius : 487, 490, 492
Petronius, Titus : 671
Philips : zie Filips
Picard, Edmond : 232, 233
Pilatus, Pontius : zie Pontius Pilatus
Pirmez, Maurice : 687
Pius X, paus : 536
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Plancquaert, Hector : 133
Plas, Th. van de : 565, 574
Plutarchus : 235
Pontius Pilatus : 650
Posch, Ferdinand H.J.A. de : 613
Poullet, Prosper : 417, 430, 433, 435, 478, 601, 624
Pourbus, Jan : 510
Prins van Monaco : 40
Prinses van Duitsland : 58
Provoost, Provost of Prévost, Jan II : 510
Prower : 440
Puccini, Giacomo : 70
Pijnappel : 16, 18
Queen Mab 48
Quicke 486, 496
Quincey, Thomas de 320
Raeindonck van Megrode, August : 479
Rameau, Jean Philippe : 326
Ravené, Louis : 46
Reder, Jan : 129
Régnier, Henri de : 621
Rembrandt, Harmensz. van Rijn : 514
Rency, Georges (= pseud. van Stassart, Albert) : 472
Renkin, Jules : 93, 96, 198, 199, 265, 420, 429, 432,
435
Reyers, August : 320
Rodenbach, Albrecht : 439, 475, 485
Rodenbach, Georges : 546, 665
Rodin, René François Auguste : 51, 294
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Rogier, Charles Latour : 217

Roland Holst, Adriaan : 100, 103
Rolg, Paolo : 292
Rolland, Charles : 367
Rooses, Max : 487
Roosevelt, Theodore : 40; zie ook Teddy
Rooy, Anton van : 325, 338, 341, 614, 615, 621
Rops, Félicien : 192
Rostand, Edmond : 428
Roy, Alfons van : 134
Roy, Grégoire le : 665
Rooyaards, Cornelis Willem : 100, 103, 103, 106
Royaards-Sandberg, mevr. (= Sandberg, Jacqueline Philippine) : 104, 106
Royer, Emiel : 277
Rubens, Peter Paul : 57, 487, 488, 508, 620
Rutten, Georges Albert Maria : 501, 589
Ruusbroec, Jan van : 176, 510
Ri j sselberghe , Theo van : 288, 289, 293
Sabbe, Maur its : 487-490
Sada Jacco : 659
Sadeleer, Louis de : 420, 421
Saedeleer, Valerius de : 295, 486, 496, 498, 499, 665
Saint-Saëns, Camille : 326
Sainte-Beuve, Charles Augustin : 244
Salomo : 328
Sand, George : 621
Scarlatti, Alessandro : 326
Schaetzen, François baron de : 670, 672
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Schollaert, François : 77, 78, 86, 96, 98, 99, 263, 264,
267, 276-280, 284, 307, 308, 310, 316, 331, 334-336, 348,
414-417, 419, 420, 423-426, 428, 430, 431, 443, 445,
449, 450, 458, 556, 558, 559, 585, 587, 588, 599, 623,
624, 626, 628-630, 673, 683
Schumann, Robert Alexander : 325, 326
Schünemann, Else : 129
Scribe, Eugène : 204
Segers, Gustaaf : 604
Segers, Paul : 650
Sérasquier, Rodrigue (= pseud.van Lucien de Busscher) : 666
Sevens, Alfons : 502
Shakespeare, William : 668
Sherlock Holmes : 320
Siffer, Alfons : 30, 451, 456, 485, 497, 499
Sirtema van Grovestins, Jan Elias Nicolaas baron : 517
Sleeswijk-Holstein, Augusta Victoria van : zie Keizerin
van Duitsland
Smet, Gustave de : 486
Smet, Léon de : 486
Smet de Naeyer, Paul de : 178-180, 239, 240, 531-534
Snieders, August : 156
Speleers, Raimond H.L. : 486
Stackenbroeck, Christophel van : 536
Stal laert , Jozef : 296
Stappen, Charles van der : 51, 293, 427
Stassart, Albert : zie Rency, Georges
Steen, Jan Havicksz. : 514
Stephani, Alfred : 129
Stéphanie, prinses : 150, 385, 387, 398
Stevens, Alfred : 517
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Stoke, Melis : 510
Strauss, Richard : 339
Streuvels, Stijn : 155, 203, 297, 299, 375, 486, 497,
503, 603, 604
Suchtelen van de Haere : 517
Sue : 291
Swolf s , Laurent : 338
Tausig, Carl : 326
Teirlinck, Herman : 155, 437, 486, 496, 500, 503
Teniers de Oudere of de Jongere, David : 281
Terre, Eugenie de : 205
Terwagne, Modeste : 93, 453, 600
Thomas, Henri Joseph : 192
Tibbaut, Emile : 198, 199, 420, 421
Tiepolo, Giovanni Battista : 621
Tinel, Edgar : 61, 564, 565
Tolstoi, Lev Nikolajevitsj : 182
Tree, Sir Herbert Beerbohm : 348
Troclet, Léon : 314
Tsaar van Bulgarije (= Ferdinand van Bulgarije) : 40
Twain, Mark : 390
Tydeman, Meinard : 512
Valensi, Henry : 361

Vanderkindere, Léon : 214
Vandervelde, Emiel : 88, 93, 199, 277, 307, 308, 443,
447, 454, 532, 557 -559, 674, 679, 681-683
Vauban, Sébastien la Prestre, seigneur de : 33
Vaughan, barones : 387
Vauthier, Pierre : 440, 442
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Vaxelaire Claes, Georges : 46
Venne, Raymond van de : 672
Verdi, Guiseppe : 129
Verhaegen, Arthur : 421, 479
Verhaeren, Emile : 43, 52, 175-177, 236, 245, 472, 473,
662, 664
Verheyen, Anton : 104-106
Verheyen, Jacques : 130-132
Verhuist, Raphaël : 504
Verlaine, Paul : 621

Vermeylen, August : 476, 484, 486, 495, 498, 663
Vermeylen, Johanna : 504

Verrees, Emiel -Constant : 549, 573, 574
Verrocchio, Andrea del : 51
Veydt, Judocus : 547, 556
Victoria Louisa, prinses : 58, 60

Viérin, Emmanuel : 486
Vigne, Paul de : 51
Villers, abt van : 207
Vlaanderen, graaf van : 119
Vlaanderen, gravin van : 87, 151
Voltaire : 138
Vondel, Joost van den : 100, 101, 128, 510
Vos, Jan de : 332, 333, 349, 359, 560
Vrancke van Lint : 536
Vreese, Godfried de : 273-275, 486
Vreese, Willem de : 604
Vriendt , Cornelis de
(= Floris, Cornelis) : 403
Vriendt, Juliaan de : 486
Vrière, ridder Etienne de : 440
Vuillard, Edouard : 291
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Vuylsteke, Julius : 475, 485
Vyvere, Alois van de : 301, 432, 435, 451, 452, 456

Waals, Johannes Diderik van der : 474

Wachs, Paul : 548, 563
Waelput, Hendrik : 489
Wagner, Richard : 325, 337, 338, 343, 489
Walker, Edyth : 342
Wambach, Emiel : 485
Warocqué, Raoul : 600, 601
Watteau, Jean Antoine : 617, 621
Wauters, Joseph : 477-480
Wauwermans, Paul : 277
Wechel, Johan te : 105
Wellington, Arthur Wellesley hertog van : 443
Weyden, Rogier van der : 538
Wiener, Samson : 477, 478, 673
Wilder, André : 297
Wilhelm II, keizer : 54, 56-60, 63-68, 327,331, 336, 351,
355, 359, 361, 362, 378, 379-381, 471, 528, 594
Wilhelm von Hohenzollern : zie kroonprins van Duitsland
Wilhelmina, koningin : 331, 418, 470, 477, 481, 506-512,

515, 517-520, 522, 523, 525, 526, 528-530, 540-544,
553, 567
Willem I, koning : 510
Willems, Jan-Frans : 510
Willems, Leonard : 486
Wilmotte, Maurice : 303
Wintour, U.F. : 46
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Woeste, Karel : 73-78, 97, 98, 264, 267, 268, 277, 278

414-417, 421, 424, 428, 430, 443, 445, 446, 449, 450,
453, 454, 585, 672, 674, 682, 683
Woestijne, Karel van de : 485, 499
Wolf-Ferrari, Ermanno : 643, 645
Wolff : 342
Wouters : 293
Ysaye, Eugène : 620
Ysaye, Théophile : 325, 326

Zador, Desider : 342
Zeeman, Pieter : 474
Zimmer, Albert : 128

2. ZAKEN
Abdij Ter Kameren : 207-209

Academie, Koninklijke - van België : 163
Academie , Koninklijke Vlaamsche -- voor Taal - en Letterkunde : 604-606
Acht -urenwerk (in de mijnen) : 172
Almanak van Snoeck: 153-156, 158
Amitiés Françaises, les : 647
Art Moderne (t i jdschrift) : 472, 476
Art Public : 20-22; zie ook Congres "l'Art Public"

Bach- vereniging : 128
Bestuur van het Onderwijs (Brussel) : 108, 110, 112, 122,
124, 126
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Beweging, Vlaamse : 169, 223, 302, 350, 351, 382, 468,
489, 502, 646-648
Boisde la Cambre : 23, 24
Bond tegen de tering : 408
Boomgaard (tijdschrift) : 604
Broederzin en Taalijver (Gentse toneelkring) : 205
Carneg lest icht ing : 394: zie ook Herofund
Chronique (krant), Brussel : 594
Coburg-Niederful lbach- stichting : 194, 195, 197, 199,
385-387, 397, 400, 410-413, 676, 677
Collectie, Errera- : 538
Comité belge de Waterloo : 438, 439, 441
Commissie, Hollandsch- Belgische - van toenadering : 229231, 479, 512, 517, 519, 543, 544
Concerts Ysaye : 325
Conferentie, Berlijnsche : 411
Conferentie, Haagsche : 480
Congres, Internationaal - van numismatiek : 274
Congres, Internationaal - van archivarissen en bibliothecarissen : 567
Congres, Nederlandsch Taal- en Letterkundig : 510
Congres, socialistisch : 312, 316
Congres der eetwaren : 20
Congres "l'Art Public" : 20, 33, 37; zie ook Art Public
Congres Liberale Jonge Wachten : 315
Congres van kelners en koffiehuisbedienden : 11 20
Conservatorium, Luiks : 339
Courant, Nieuwe Rotterdamsche (krant) : 188
Dienstplicht : zie legerdienst
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Entente hol_lando-belge : zie Nederlandsch-Belgisch verbond
Esthétique, la Libre (kunstkring) : 287, 288, 291
Etoile Belge (krant) : 98, 450
Excelsior (Parijs blad) : 175, 472
Fédération Maritime (Antwerpen) : 49
Ferrer-Comité : 655, 656

Figaro (krant) : 175
Fondation des Sites : 400
Fonteyne, de (Gentse toneelkring ) : 205
Fort van Vlissingen : 477-480, 512
Futurisme : 322

Gazet, Vlaamsche : 126, 382
Gazette 97, 108, 109, 111
Gazette des Tribunaux (krant) : 302, 303
Générale : zie Revue générale
Godshuizenraad : 166, 167
Guldensporenslag : 351, 470
Handelsblad, Algemeen (krant), Amsterdam ?: 55
Herofund : 391-393; zie ook Carnegiestichting

Heure, Dernière (krant), Brussel : 95
Hippocrene : 159
Hof van Beroep : 161
Hof van Verbreking : 161
Hoogeschool, Gentsche : 131, 133, 169, 174, 210, 212,
215, 217, 301, 302, 305, 316, 470, 483, 499, 510
Hoogeschool, Leuvensche : 650
Hoogeschool, Vrije (Brussel) : 214
Hoogeschoolcomité : 131, 212
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Hoogeschoolwet, Vlaamsche : 169, 173
Huis, Vlaamsch (Brussel) : 524
Impressionisme : 289, 292, 355
Jeugd, Vlaamsche Katholieke : 589
Journal (= Journal de Bruxelles ?) : 437, 4 40
Journal des Débats : 382
Kamer van Koophandel, Fransche : 367, 378
Kamerenbos, Ter : zie Bois de la Cambre
Kaproen, witte (tijdschrift) : 485
Kerberos : 559

Kiesrecht, algemeen : zie Stemrecht, algemeen
Kloosterwet : 559
Kongo (-Vrijstaat) : 92, 149, 169, 170, 195, 199, 377,
387, 388, 397-401, 409-411, 421, 533, 677
Kroningsrede : 94
Kroondomein en -stichting : 195, 197, 399-401, 410-412, 677

Krijgsgerechtshof : 162
Kunst in 't Openbaar : 20, 22, 23, 25, 27, 30, 32-34
Kunstberg : 273

Leerplicht : 76-78, 95-98, 134, 264, 265, 267 -270, 272,
277, 279, 280, 284, 285, 347, 414, 416, 418, 419, 443,
457, 561, 602

Legerdienst en - kwestie : 74, 76, 91, 97, 263, 264, 267,
277, 278, 419, 687, 688
Liederenavonden voor het Volk : 496
Ligue internationale contre la tuberculose : 12, 13, 20
Ligue pour la liberté des langues : 243
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Malbroek, liedje van : 503
Malbrough, liedje van : zie Ma.ibroek, liedje van
Militiewet : zie Legerdienst en -kwestie
Minardschouwburg (Gent) : 206
Moniteur : zie Staatsblad
Mont des Arts : zie Kunstberg

Multatuli-kring : 656

Museum, koloniaal (Tervuren) : 65, 376, 377
Mijnraad : zie Raad van Mijnwezen
Mijnstaking : 172, 174, 199
Mijnwetsontwerp) : 165, 166, 173
Naastingsverdrag : 195

Niederfullbach- stichting •
stichting

zie Coburg-Niederfullbach-

Noord-Zuidverbinding (Brussel) : 178, 179, 239

Pensée d'Houdeng-Aimeries, libre (vereniging) : 656
Pensioen : 681
Peuple (krant), Brussel : 55, 59, 126, 310, 673
Pl ant i j n-museum (Antwerpen) : 21, 32
Primitieven, Italiaanse : 290
Primitieven, Vlaamse : 274, 535

Public, Bien (krant),Gent : 630
Raad, koloniale : 169
Raad van Mijnwezen : 162, 165, 166, 172
Rerum Novarum (katholieke kring) : 265
Réveil (tijdschrift) : 666
Review, Fortnightly (tijdschrift) : 591, 593, 594
Revolutie, Brabantse : 425
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Revue de Belgique (tijdschrift) 579, 584

Revue générale (tijdschrift) 73
Roeland, klokke (Gent) 482, 483, 503
Rijkscommissie der Monumenten 209

Salon de la Libre Esthétique : 287, 288, 291-294
Salon du Printemps (Brussel) : 294
Schaarbeek (stadhuis) : 317, 320-323
Schoolbon : 265, 269-271, 279, 285, 286, 330, 588, 601,

602, 623, 624, 629-631
Schoolwet : 263-272, 276-280, 284, 285, 307-310, 345-

348, 414-416, 419-421, 425, 430, 433, 435, 443, 444,
446, 450-452, 455, 458, 561, 588, 601, 623, 624, 628,
630, 631, 653, 683; zie ook Wetsvoorstel Schollaert

Siècle, XXe (krant), Brussel : 450
Snoeck, firma : 156
Snoeck's almanak : zie Almanak van Snoeck
Snoeck's Bibliotheek : 156
Société d'Archéologie (Brussel) : 209, 402
Société J.S. Bach : zie Bach- vereniging
Society, American Numismatic : 275

Soir (krant) : 96, 97, 180, 450
Souvenir Français : 440, 442
Staatsblad : 161, 461, 603, 605
Stemrecht, algemeen (enkelvoudig) : 84, 88, 92, 95, 98,

443, 447-449, 451, 452, 455-458, 460-462, 464, 466,
467, 556, 557, 559-561, 579 -587, 625, 626, 630, 631,
682-684
Studentenbeweging : 475
Telegraaf (krant) 604
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Temps (krant) : 97
Tentoonstelling 17e-eeuwse kunst (wereldtentoonstel l ing) :
274
Théâtre des Arts (Parijs) : 297
Théâtre du Parc : 348
Troonrede : 73, 84, 89, 92, 94-99, 130, 601
Tuberculose-congres : 11, 16, 19, 20

Tijd, Van onzen (tijdschrift) : 100
Tijd en Vlijt, Met (Studentengenootschap) : 104
Université du
Universiteit,
Universiteit,
Universiteit,
(Brussel)

Travail (Charleroi) : 214
Gentsche : zie Hoogeschool, Gentsche
Leuvensche : zie Hoogeschool, Leuvensche
Vrije (Brussel) : zie Hoogeschool, Vrije

Verbond, Nederlandsch- Belgisch : 513
Vereeniging, Vlaamsche - voor Tooneel- en Voordrachtkunst :
485
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Wet van 1883 (onderwijs) : 43, 109, 110, 112, 125, 245
Wetgeving, sociale : 161, 164
Wet(svoorstel) Coremans : 169

Wet(svoorstel) Franck- Segers : 108, 109, 214, 650
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Wetsontwerp Van Cauwelaert-Franck-Anseele : 283
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Deze editie werd in 1987-1988 verzorgd door Prof. Dr.
Ada Deprez.
Bijstand werd verleend door het Algemeen-Nederlands
Verbond in de vorm van een Visser-Neerlandiaprijs en
door de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taalen Letterkunde te Gent.
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