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De teksten die vooraan in dit zevende deel van het Verzameld werk bijeen zijn
gebracht stellen ons in staat een blik te werpen op de man achter het werk: ze
onthullen Buysse als auteur van diverse beschouwende en kritische opstellen waarin
hij zijn opvattingen - sociale en politieke zowel als kunsttheoretische - heeft
vastgelegd. Dat Buysse nochtans niet het type van de theoreticus was zal juist hier
zeer duidelijk blijken. Zijn kritisch en beschouwend proza blijft immers steeds vrij
concreet-anekdotisch, is meestal ook zeer persoonlijk en veelal sterk verwant met
het herinneringsproza. Het spreekt dan ook bijna vanzelf dat de grondtoon van het
scheppend werk, mét de evolutie hierin van de onmeedogend-sombere analyse naar
de mild-ironische, vertederde waarneming, evenzeer in het essayistisch-beschouwend
werk terug te vinden is. De adem van strijdzucht en wilskracht, typerend voor de
naturalistische romancier die ‘niet voor de waarheid is teruggeschrokken’, blijkt ook
aanwezig te zijn in enkele ongenadig scherpe en/of polemische opstellen, zoals o.m.
de analyse van de politieke toestand in Vlaanderen na de verkiezingen van 1894 (Het
socialisme en de Vlaamse landlieden) en het bekende controversiële stuk over
Flamingantisme en flaminganten uit 1897 - overigens slechts één van de vele opstellen
die hij aan de Vlaamse strijd heeft gewijd. Maar ook de rustige en luchtige,
onbevangen observeertrant van de realistische verteller heeft een uitdrukking
gevonden in de ironisch-badinerende causerie, in het zoeken naar de beknopte
weergave van het treffende, typerende detail, kenmerkend voor de auteur van talrijke
cursiefjes.
In het geheel van zijn werk is Buysse vooral een chroniqueur geweest, een schrijver
met een sterke hang naar het uitbeelden van actuele problemen en (wan)toestanden.
Dat hij ‘in de
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marge’ van zijn scheppend werk ook kronieken heeft verzorgd kan dus geen
verwondering wekken. Wel mag het opmerkelijk heten dat het kritisch en
beschouwend proza op enkele uitzonderingen na vrijwel onbekend is gebleven.
De opstellen zijn hier ondergebracht in vijf rubrieken: Vlaamse kroniek, Kritische
bijdragen, Verspreide stukken, Van de hak op de tak en Rommelkruydt. Vooraan
komt de Vlaamse kroniek, onder die titel verschenen in Groot Nederland onder het
pseudoniem Prosper van Hove (1903-1906). Buysse vormde samen met L. Couperus
en stichter W.G. van Nouhuys de redactie van dit (niet confessionele) literaire
maandblad, waarin hij ook vanaf het begin zijn scheppend werk in voorpublikatie
bracht. Zijn Vlaamse kroniek, die aanvankelijk vrij regelmatig verschijnt (vier
afleveringen in de eerste jaargang, drie in de tweede), komt echter snel tot een einde;
in de derde (1905) en de vierde jaargang (1906) omvat hij ook alleen nog kritisch
werk. De eerste kroniek, een tweedelig opstel over Belgische intellectuele toestanden
(1903) bracht inmiddels wel een revelerende standpuntverklaring ten aanzien van
de Vlaamse zaak: zijn vroegere pessimistische, zelfs defaitistische houding ten
opzichte van het gebruik van het Nederlands in Vlaanderen blijkt hij hier al te hebben
opgegeven voor een duidelijk geloof in de strijd van de Flaminganten: ‘het wordt
meer en meer van 't Vlaamse element, dat Vlaanderen zijn verheffing verwacht’,
ofschoon de toestand wat de lectuur betreft ‘steeds nogal treurig’ mag heten (p. 7).
In zijn vurig pleidooi voor de emancipatie van het volk heeft hij vooral een betere,
d.i. minder tendentieuze, politiek versnipperde lectuurvoorziening op het oog.
Typerend is de bewust a-politieke oplossing die Buysse vooropstelt: om de harmonie
tussen volk en taal te herstellen is het nodig dat er eendracht en samenwerking komt
tussen de nu verbrokkelde krachten. Typerend is óók dat hij zich verzet tegen het
schelden op alles wat Frans is en erop wijst dat de Vlaming, ‘buiten zijn
zelfstandigheid als Vlaming’ in ‘zijn aard en zijn karakter’ veel van een Fransman
heeft, dat het Vlaamse volk dichter bij Frankrijk staat dan bij Holland. Het verschil
tussen de Vlaamse en de Noordnederlandse volksaard - verschil dat hij als Vlaming,
gehuwd met een Nederlandse en verblijvend in
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Den Haag, dagelijks aan den lijve kon ondervinden - heeft hij ook in Verbroedering
(1904) nadrukkelijk verwoord; daar echter verbindt hij er een omstandige historische
verklaring aan, eindigend in een smeekbede om hulp, om ‘de hulpvaardige
broederlijke hand van de verlossing’ (p. 50).
Nog explicieter over zijn politieke opvattingen is het stuk Liberale politiek (1904),
dat in zijn samenhang met Belgische intellectuele toestanden en met Het socialisme
en de Vlaamse landlieden (1895), revelerende achtergrondinformatie vormt o.m.
voor de roman 'n Leeuw van Vlaanderen (1900). Buysse, die van huize uit tot de
liberale partij behoorde en hier meedeelt dat hij in zijn jeugd vaak politieke meetings
en manifestaties bijwoonde, drukt zijn teleurstelling uit over de jongste ontwikkeling
van de liberale partij die, in tegenstelling tot de katholieke, geen belangstelling betoont
voor het flamingantisme. Nu de herleving van de liberale partij in ‘de laatste Belgische
verkiezingen’ (de verkiezingen van 1904 brachten een achteruitgang van de socialisten
en een aanzienlijke vooruitgang voor de liberalen) een feit blijkt te zijn, kan Buysse
met des te meer nadruk herhalen dat geen holle klanken maar daden noodzakelijk
zijn en dat de liberale partij zo nauw mogelijk aansluiting moet zoeken ‘met de veel
te lang door haar verwaarloosde Vlaamse Beweging’ (p. 61).
In de overige Vlaamse kronieken is de politiek geheel afwezig. In Vlaamse vrouwen
(1903) schetst Buysse het portret van een ‘heel apart type’, namelijk de vrouw uit
‘een zeker gedeelte van de bourgeoisie’ die hij de ‘echt Vlaamse vrouw’ noemt. Het
opstel is uitvoerig geïllustreerd met citaten uit La Familie Kaekebroeck (1902), één
van de succesrijke ‘geestige’ romans van de Frans-Belgische schrijver Léopold
Courouble, wiens ‘realistische’ portretten van types uit de Belgische burgerij Buysse
zeer hebben aangesproken. De types die hij zelf even later heeft neergezet in de
samen met zijn tante Virginie Loveling geschreven roman Levensleer (1907, in
boekvorm 1912) laten geen twijfel bestaan over zijn sympathie voor dit genre.
Naast een uitvoerig, in twee afleveringen verschenen stuk over Vlaamse volksspelen
en vermakelijkheden (1903), waarin Buysse waardevolle folkloristische informatie
heeft
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bijeengebracht en tegelijk getuigenis aflegt van zijn liefdevolle aandacht voor het
Vlaamse volk en de Vlaamse volksgebruiken, bevat de Vlaamse kroniek ook nog
een scherp en strijdvaardig stuk over Het Vlaams toneel (1904). Het zeer lage niveau
van het theater, gebracht door de officiële schouwburgen, wordt er toegeschreven
aan het premiestelsel, waarbij het toneel wordt beoordeeld door onbevoegden en het
publiek, gevoed door een invasie van ‘aller-akeligste draken’, niet meer in staat is
te genieten van een ‘echt’ kunstwerk. Zijn standpunt ter zake had Buysse al
uiteengezet in een Frans opstel over Les lettres flamandes voor de Revue
Encyclopédique (1897). De polemische toon van deze beschouwing is ongetwijfeld
ingegeven door de onmogelijkheid om met zijn eigen dramatisch werk tot de officiële
schouwburgen door te dringen. Des te verdienstelijker acht hij dan ook het werk van
de niet-officiële toneelmaatschappijen, de ‘liefhebbers’ die het aandurven ‘ware
kunstwerken’ op de planken te brengen: dit wil zeggen, naast Heyermans en
Hauptmann, ook Buysse (over zijn credo i.v.m. waarheid in de kunst zie de Inleiding
bij deel 6, p. XXXIV).
De twee kritische opstellen die in de Vlaamse kroniek verschenen, zijn om meer
dan één reden opmerkelijk: Buysse blijkt er zeer goed op de hoogte te zijn van de
eigentijdse, Vlaamse literatuur en spreekt er zijn waardering uit voor de traditie die
door de volksverteller Conscience werd ingezet. Diens verhaalkunst, aldus Buysse,
bracht troost aan het volk, maar deze dicht bij het volk staande traditie kon door zijn
Vlaamse opvolgers niet worden voortgezet: na Conscience ontstond een misverstand
tussen de Vlaamse bevolking en ‘haar literaire kunstenaars’, die geen populaire
schrijvers werden en zelfs totaal vreemden, onbekenden waren voor het volk. Deze
breuk wordt door Prosper van Hove geconstateerd bij de gezusters Loveling, bij Is.
Teirlinck en R. Stijns en ook, niet zonder ironie, bij... Cyriel Buysse, hier genoemd
als ‘een van de beste kenners, een der scherpste, maar ook onmeedogendste ontleders
van het Vlaamse volk’ (p. 63). Het doel, aan te knopen bij de populaire traditie van
Conscience, ziet hij ten slotte verwezenlijkt door Victor de Meyere, met Uit mijn
land. De bespreking wordt besloten

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

XIII
met een bewonderende verwijzing naar Memoirs of a Revolutionist van P. Kropotkin,
‘een schoon en zielsverheffend autobiografisch boek’. In de samenvattende
bespreking, Een garve uit de litteraire Vlaamse oogst van 1905 springt vooral Buysses
waardering voor Stijns' Hard labeur in het oog, ‘dat laatste grote, sterke, pijn-doende
boek’ (p. 70), naast de ronduit negatieve recensie van Piet van Assches Marcus en
Theus (‘holle, vals klinkende bombast’ en gebrek aan beheersing, aan artistiek gevoel
en aan litteraire distinctie) en de genuanceerd-kritische maar toch vrij harde
beoordeling van Streuvels en Gezelle. Bij alle waardering voor de ‘gave’ en ‘rijke’
auteur Streuvels komen ook scherpe verwijten: in Duivelstuig (uit de bundel
Openlucht) wordt zelfs ‘absoluut-onlogische psychologie of verregaande slordigheid’
geconstateerd (p. 87); overigens lokt het ‘idyllisch schilderijtje’ van Jeugd in dezelfde
bundel enkel bewondering uit, terwijl Horieneke (uit Stille avonden) een ‘echt
juweeltje van ingehouden, weemoedige liefde’ wordt genoemd (p. 89). Zeer scherp
is de slotbeoordeling: ‘Door zijn talent, zijn fantasie en kleurenrijkheid’, weet
Streuvels ‘de oppervlakkige en soms verkeerde, psychologische karakterontleding,
het bijna totale gebrek aan compositie en ook 't gebrek aan keuze voor zijn
onderwerpen, grotendeels en dikwijls op schitterende wijze te vergoeden’ (p. 90).
De afwijzende houding tegenover Streuvels' psychologie en compositie waren al
naar voren gekomen in de (vroegere) recensies van Dagen en van Minnehandel
(opgenomen in Kritische bijdragen); het daar eveneens aan Streuvels toegestuurde
verwijt dat de Westvlaamse auteur schrijft in een taal die vrijwel onverstaanbaar is,
komt hier nauwelijks aan bod; wél komt het probleem van de ‘taalvondsten’ die een
‘storende wanklank’ vormen ter sprake in het overigens van lyrische bewondering
getuigende stuk over Gezelle.
De rubriek Kritische bijdragen omvat, in chronologische volgorde, 33 opstellen van
diverse omvang, gepubliceerd tussen 1898 en 1933 (postuum) op zeer verschillende
plaatsen en met zeer verschillende bedoeling: tot het genre kritisch werk behoren bij
Buysse zowel het uitvoerige essay over Zola
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(1898), een voorstudie van de latere monografie over zijn bewonderde Franse
voorganger (1904; zie deel 6), als de ‘gewone’ recensies (overwegend verschenen
in De Amsterdammer en in Groot Nederland) en de herinneringen en korte
getuigenissen. Ook de toonaard van deze kritische bijdragen is zeer verschillend,
variërend van minzaam vriendelijk (bijv. de recensie van Italië kennen is Italië
liefhebben door Marie van Maanen) tot lyrisch-bewogen bewonderend (bijv. over
Couperus, over Franz Melchers en over Emile Claus), en van afgemeten of
gereserveerd (Streuvels' Dagen en Minnehandel) tot ironisch maar
superieur-vernietigend (de korte bespreking van de Kritische opstellen van K. van
den Oever).
De persoonlijke ‘herinneringen’ vertegenwoordigen het genre van de portretkunst,
bekend uit de opstellen over Maeterlinck (zie deel 6); ze brengen anekdotische
getuigenissen over bevriende en/of bewonderde kunstenaars. Ook de plastische
kunsten komen aan bod, met ‘persoonlijke indrukken’ van het werk en de figuur van
de Hollandse schilder Franz M. Melchers (1902) en met enkele opstellen over Claus,
deels voorstudies (in 1902 al in het Gentse Kunstblad van het vriendenpaar K. van
de Woestijne en Ad. Herckenrath; in 1911 als introductie tot een tentoonstelling
Claus in Rotterdam), deels een aanvullende herinnering (Emile Claus, de mens, 1930)
bij de monografie uit 1925 (zie deel 6). ‘Literaire’ portretten en herinneringen heeft
Buysse gewijd aan Camille Lemonnier (n.a.v. de Lemonnier-hulde op 8 maart 1903)
en aan Virginie Loveling (n.a.v. de viering van 28 april 1912 te Gent). Typerend
voor deze stukken, evenals voor de in memoriams (W.G. van Nouhuys, 1915; Emile
Verhaeren, 1916 en L. Couperus, 1923) zijn de kleurrijke anekdotes, die de figuren
tot leven moeten brengen. Buysse heeft het genre ook beoefend in het Frans (zie
verder in deze Inleiding).
Opvallend is het sterk persoonlijke karakter van deze bijdragen, zelfs van de kortste
getuigenissen, waar meestal blijk wordt gegeven van erkentelijkheid, verbonden aan
een specifieke omstandigheid in Buysses leven: zo de stukken voor Willem Kloos
(uit 1909 én uit 1929), voor Lode Baekelmans (1926), voor Isidoor Teirlinck (1931
- de boeken van
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Teirlinck en Stijns behoorden ‘tot de liefste en meest frisse herinneringen’ uit zijn
jongelingsjaren), voor August Vermeylen en Frans Franck - beide laatste huldeblijken
nog geschreven in 1932, respectievelijk in februari en in mei. Maar ook in de meer
‘objectief’ bedoelde studies treedt de persoonlijke visie en interpretatie van de auteur
sterk op de voorgrond. In het vroege essay over Zola's daad in verband met zijn
werken (1898) vraagt Buysse bijvoorbeeld aandacht voor de haat en opstandigheid,
drijfveren van Zola's optreden in de Dreyfus-zaak, die hij ook in diens werk terugvindt,
dat hij ‘dezer dagen’ gedeeltelijk heeft herlezen: ‘en weer is in mij de grootste
geestdrift opgekomen voor de man, die zoveel bewonderenswaardige bladzijden
schreef’ (p. 114). In dat werk ondergaat hij de indruk van ‘overweldigende macht’,
verder omschreven als de kenmerkende elementen van Zola's talent: ‘ernst, morositeit,
toorn, strijdzucht, wilskracht’ (p. 104; p. 106). Naast een onverholen blijk van
sympathie voor Zola's strijdvaardigheid en wilskracht (aanwezig reeds in Mes haines)
is er ongetwijfeld ook, bij Buysse, een zekere ‘herkenning’ in de ‘instinctieve afkeer’
die het optreden en de geschriften van de Franse naturalist opwekken: ‘Want ik geloof
dat het veel minder de zogenoemde “onzedelijkheid”, dan wel de sombere “morositeit”
van zijn werken is, die ze voor velen tot een allesbehalve aangenaam gezelschap
maakt’ (p. 105). In het essay, dat geschreven werd zowat gelijktijdig met de korte
hulde-bijdrage van zijn hand voor het Livre d'Hommage des Lettres françaises à
Emile Zola (opgenomen in de rubriek Verhalen en opstellen in het Frans; zie ook
de Inleiding tot deel 6, p. XLVII) vestigt Buysse verder nog de aandacht op een
enkele ‘tedere’ bladzijde uit Zola, namelijk in Germinal, een passage die ook in zijn
studie van 1904 zal worden geciteerd (p. 111; vgl. deel 6, p. 1191). Illustratief voor
Buysses ‘persoonlijke’ inzet in zijn kritische bijdragen is verder nog de enquête die
hij zelf heeft ondernomen n.a.v. het geplande eeuwfeest voor Conscience (Over
Hendrik Conscience, 1912); het werd een soort onderzoek ‘van huis tot huis’ op het
Vlaamse platteland, waaruit hem bleek dat de invloed van de grote verteller weliswaar
zeer groot was geweest maar nu, anno 1912, vrijwel verdwenen was. De con-
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clusie sluit aan bij de overwegingen die hij eerder al, als Prosper van Hove, in de
Vlaamse kroniek had neergeschreven.
Een aparte vermelding verdienen de eigenlijke recensies, niet alleen omdat er méér
zijn dan tot dusver bekend was, maar ook en vooral omdat Buysse hier naar voren
komt met enkele duidelijk ‘ambachtelijke’ opmerkingen, die verhelderend zijn voor
zijn credo én als criticus én als romancier. De houding die hij als criticus aanneemt
heeft hij zelf omschreven in zijn bespreking van Over boeken en schrijvers.
Subjectieve opstellen door Anna de Savornin Lohman (1903): ‘Want wat is de kritiek,
ook de beste, de knapste en de eerlijkste (en hoeveel kennen wij er niet die deze
deugdelijke eigenschappen absoluut missen) anders dan de oprechte uitspraak van
een individuele overtuiging?’ (p. 155). Ook in het Antwoord aan de heer B.A.
Meuleman (die in De Amsterdammer van 2 augustus 1903 protesteerde tegen het feit
dat Buysse in de voorgenoemde recensie Georg Brandes ‘pedant’ noemde) herhaalt
hij met klem dat hij het recht heeft als criticus zijn eigen persoonlijke opinie uit te
spreken (p. 158-159). Buysse is, geheel in overeenstemming met deze opvatting, in
de nadrukkelijke ik-vorm in vrijwel al zijn recensies aanwezig. Zo begint hij
bijvoorbeeld de bespreking van De wonderbare wereld van Herman Teirlinck (1902)
met: ‘Wat ik, geboren buitenman en Vlaming, eerst en vooral verlang en zoek in een
boek over het Vlaamse landleven, is de echtheid der lokale kleur, het tafereel van 't
Vlaamse landschap, met zijn verschillende vormen, tinten en geuren. En ik weet dat
dit niet makkelijk weer te geven is’ (p. 125). In de werken van Teirlinck en van
Streuvels - zoals hij auteurs van boerenromans - bewondert hij vooral de beschrijving:
ze ‘bestaat en leeft op zichzelf, is op zichzelf een aangename emotie voor gemoed
en geest, zoals een mooi landschap een verrukking is voor oog en ziel’ (p. 125). Hij
stelt zich echter zeer sceptisch en kritisch op tegen de taal die zowel Teirlinck als
Streuvels gebruiken, namelijk Vlaams, ‘door vele eigenaardige woorden en
uitdrukkingen, die zelfs voor mij, geboren Vlaming, niet altijd begrijpelijk zijn’ (p.
129). De ergernis om het ‘onbegrijpelijke’ Vlaams van deze ‘talentvolle schrijvers’
die ‘ge-
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vaarlijke taalmeesters zijn’ (p. 160) geeft hij in de inleiding tot zijn bespreking van
Streuvels' Dagen (1902) weer in de gesprekken over Streuvels' taal, die hij had
respectievelijk met een Vlaming en met een ‘Hollander’ - deze laatste vindt Streuvels'
taal mooi ook zónder ze te begrijpen, wat Buysse als snobisme heeft omschreven.
Kunnen deze kritieken op zijn generatiegenoten nu laatdunkend en op sommige
punten zelfs onrechtvaardig lijken - door de in Vlaanderen op dat moment zeer
succesrijke Streuvels zullen ze ook wel niet in dank zijn afgenomen - dan staat daar
tegenover dat ze onthullen welke eisen Buysse juist wél stelde aan een goede
‘boerenroman’: namelijk waarheid, juistheid en echtheid in de psychologische
uitbeelding, de rake, treffende typering van de eenvoudige Vlaamse boer en het
‘algemeen diep-menselijke’ dat in diens ziel aanwezig is.
In het geheel van het kritisch werk vormen deze recensies echter een gering
onderdeel, dat in de schaduw is gebleven van de waarderende ‘portretten’. Meestal,
en dit zeker waar de recensies tot langere kritische bijdragen zijn uitgegroeid - zoals
in de twee stukken over Franse literatuur, Nos frères farouches van Jules Renard
(1909) en La mort de Petite Blanche van de Frans-Belgische auteur Jean Tousseul
(ingeleid door Georges Eekhoud, 1920) - was het er Buysse veeleer om te doen de
sympathie en de bewondering van de lezers voor deze werken te vragen dan ze aan
een ‘kritisch’ onderzoek te onderwerpen. Opmerkelijk ten slotte in verband met
Buysses artistieke opvattingen is nog de voorrede die hij schreef voor A la gloire de
la Belgique, een bloemlezing uit de Belgische literatuur waarvan enkel het deel over
de Franstalige letterkunde het licht zag (met een voorrede van Emile Verhaeren).
Het stuk dat Buysse als inleiding tot dit boek schreef (1915; als Onuitgegeven
voorrede met een inleidende noot van de redactie gepubliceerd in Den Gulden
Winckel, 1929) is niet een literair-kritische of -historische beschouwing geworden,
maar een door de oorlogsomstandigheden sterk bewogen en hooggestemde
uiteenzetting waarin hij zijn vertrouwen uitdrukt in het overleven van de Vlaamse
ziel en van de Vlaamse kunst: ‘Wij, de kunstenaars, zijn de stem, de tolk van dat
Geweten. Een nieuwe toekomst zal voor ons een
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nieuwe kunst scheppen, en die kunst van bijna bovenmenselijk lijden, die kunst van
smart en rouw en woede en bloed en tranen, die kunst van onverzettelijke levenskracht
en hoge trots zal nogmaals zijn een zuiver Vlaams-Belgische kunst: de ziel, het hart
en ook de geest van het gefolterd Vlaams-Belgische martelaarsvolk’ (p. 216-217).
Zijn geloof in het voortbestaan van de Vlaamse ziel heeft hij hier - zoals later nog
bij andere gelegenheden (het stuk over Verhaeren, 1916; Eindelijk, in Van de hak
op de tak, aug. 1917) - kracht bijgezet door een citaat uit Ulenspiegel, deze
verpersoonlijking van olijke, taaie levenskracht, die de ‘onvergetelijke laatste
woorden’ uitsprak: ‘Est-ce qu'on enterre Ulenspiegel, l'esprit, Nele, le coeur de la
Mère Flandre? Elle aussi peut dormir, mais mourir, non! Viens, Nele’ (p. 217).
In de rubriek Verspreide stukken werden alle lange en korte opstellen, schetsen of
andere teksten ondergebracht die Buysse in de loop van zijn lange schrijverscarrière
op verschillende plaatsen heeft gepubliceerd. Deze ‘varia’ zijn hier afgedrukt in
chronologische volgorde en omspannen de periode 1888 tot 1930. De rubriek opent
met twee studies, geïnspireerd door Buysses eerste verblijf in Amerika (herfst 1886
- februari 1887), te Detroit, waar hij getroffen werd door de bijgelovigheid en
dweepzucht van de Amerikanen inzake godsdienstkwesties (Iets over de godsdiensten
in Noord-Amerika, gedateerd te Nevele, juni 1888) en door de ‘kalme
schaamteloosheid’ waarmee men er kiesbedrog pleegt (Een Amerikaanse verkiezing,
gedateerd te Nevele, november 1888). In het onmiddellijke verlengde van deze
uitvoerige ‘reportages’ liggen de Indrukken van een Belg in Nederland (verschenen
in december 1894), waarin hij trouwens zijn reiservaringen vergelijkt met zijn
impressies van Amerika. Opvallend is zijn belangstellende vraag naar de ontwikkeling
van de socialistische beweging in Nederland, een kwestie die hem in die periode
sterk bezig heeft gehouden en waarvan hij de weerslag in Vlaanderen ook helder
heeft geanalyseerd in het meer bekende opstel over Het socialisme en de Vlaamse
landlieden (opgenomen in het februarinummer 1895 van De Gids). Tijdens zijn korte
verblijf in Nederland (november
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1894) heeft hij overigens talrijke contacten kunnen leggen waardoor hij in staat zal
worden gesteld zijn geschriften in Noordnederlandse tijdschriften en bladen te
publiceren.
Het is ook in een Nederlandse krant dat hij het vinnige en controversiële pamflet
over Flamingantisme en flaminganten laat verschijnen (De Amsterdammer, 17 januari
1897). Op dat moment heeft hij zich echter al, na zijn huwelijk met de Haagse weduwe
Nelly Dyserinck, in Den Haag gevestigd en kan hij zich ook openlijk distantiëren
van de Vlaamse kwestie en van de ‘achterlijke’ literatuur in Vlaanderen - waarop
‘het zeer merkwaardige tijdschrift’ Van Nu en Straks volgens hem overigens een
uitzondering vormt. Het verwijt aan de flaminganten dat ze zich afzetten tegen alles
wat Frans is en dat ze het flamingantisme gebruiken als ‘een politieke hefboom’, en
het verwijt vooral dat het Vlaams een ‘arme kleine taal’ is, brachten een onvermoed
brede stroom van reacties teweeg en gaven aanleiding tot een polemiek waaraan
Buysse zeer lang daarna nog een bittere nasmaak zou overhouden (vgl. de Inleiding
bij deel 1, p. XXX-XXXII). Hij ziet zich verplicht een open brief te sturen naar het
Brusselse blad L'Etoile Belge (Flamands et flamingants, gepubliceerd op 8 februari
1897), waarin hij verklaart dat hij, hoewel een Nederlandstalig schrijver, zich nooit
bij de ‘flaminganten’ heeft laten inlijven, maar ook beklemtoont dat hij niets afwist
van het bestaan van het wetsvoorstel Coremans-De Vriendt, d.i. de zogenaamde
Gelijkheidswet, waarvan de bespreking in de Senaat juist door toedoen van Buysses
artikel bemoeilijkt werd. Buysse wijst de lasterlijke beschuldigingen aan zijn adres
af; maar voor het overige handhaaft hij hier nog zijn positie, evenals in het overigens
‘vrij onschuldige’ stuk over Flamands et Hollandais devant les langues étrangères
(in het Bulletin de l'association flamande pour la vulgarisation de la langue française,
1900), waarin hij vooral de haat van de flaminganten tegen Frankrijk als een
buitensporige en lachwekkende strijd aan de kaak stelt (hier opgenomen in de rubriek
Verhalen en opstellen in het Frans).
Buysse heeft ook zelf zijn houding betreurd, en zal dit later herhaaldelijk, zowel
in brieven als publiekelijk erkennen. Veel genuanceerder stelt hij zich op in de
hiervóór al vermelde
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Vlaamse kroniek over Belgische intellectuele toestanden (1903), waar hij het als een
‘onvermijdelijke rechtvaardigheid’ beschouwt dat er Vlaamse hogescholen zullen
komen (p. 9), terwijl hij enkele jaren later, in de bekende open brief aan de Vlaamsche
Gazet van Brussel (3 maart 1909) erkent dat ‘de toestanden zo sterk ten gunste van
het Vlaams veranderd zijn’, dat zijn vroegere beweringen ‘geen steek meer houden’
(p. 310). Overigens, voegt hij er nog aan toe, was zijn ergernis niet zozeer ingegeven
door de zaak als wel door de personen die de zaak leidden. Zeer expliciet zal hij zijn
houding ten aanzien van de Vlaamse strijd nog verduidelijken na de oorlog, in Koele
beschouwingen over een warme zaak (in de reeks De lieve wereld, verschenen in
Groot Nederland, 1922), waar hij constateert dat het ‘Vlaamse gevoel oneindig veel
[heeft] gewonnen in breedte en diepte’ (p. 419). Toch zal het nog in 1929 nodig
blijken - als Buysse bij zijn zeventigste wordt gehuldigd en hij wordt voorgedragen
als lid van de Koninklijke Vlaamse Academie - dat hij zijn tegenstanders openlijk
overtuigt van zijn ‘juiste’ houding, ofschoon die ook in zijn werk al tot uiting was
gekomen (vgl. Uleken, 1926). In een interview met L'indépendance Belge (26 augustus
1929) legt hij opnieuw nadrukkelijk getuigenis af van zijn genegenheid voor de
Vlaamse zaak, die hem zeker niet onverschillig blijkt te laten: hij betreurt de
‘halfslachtige’ oplossing van het Nolf-systeem bij de gedeeltelijke vernederlandsing
van de Gentse universiteit en merkt daar resoluut bij op: ‘Que l'on en finisse donc
une fois pour toutes en donnant aux Flamands une université intégralement flamande’.
Dat Buysse zich bij een aanzienlijk deel van de publieke opinie in Vlaanderen
‘onmogelijk’ had gemaakt was echter niet alleen het gevolg van zijn vroege
controversiële uitlatingen over de Vlaamse kwestie, maar hing voornamelijk samen
met de aard van zijn werk zelf, dat van meet af aan een polariserend effect teweeg
heeft gebracht: in de katholieke pers en kritiek werd hij, als naturalist en als vrijzinnig
(ook wel antiklerikaal) auteur ongenuanceerd gedoodverfd als een vuilschrijver,
wiens boeken men niet diende te lezen. Buysse was zich van dat odium bewust en
heeft er zich ook zelf tegen verzet. Resultaat van deze opstandigheid is het ironische
stuk
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Mijn kop, verschenen in het Antwerpse blad De Week in 1910, waarin hij zijn
verontwaardiging uit om het feit dat in Twintig Vlaamsche koppen van Hugo Verriest
wél een aantal onbekende klerikale, maar geen enkele vrijzinnige auteur werden
vermeld. Dat Verriest ook in talrijke lezingen ‘de uitsluitende genialiteit van het
viertal Gezelle-Verriest-Rodenbach-Streuvels [...] en de minderwaardigheid aller
andere Zuid-Nederlandsche schrijvers’ propageerde (volgens een brief aan Ary Delen
van 23 juli 1910) had hem mateloos geërgerd. In Verriests panopticum eist hij dus
nu zijn kop op. Ook als enkele Antwerpse vrienden in 1911 het plan opvatten hem
te huldigen ter gelegenheid van het verschijnen van Het ‘Ezelken’ en als rond deze
viering een hele polemiek ontstaat over de opportuniteit ervan, stuurt Buysse aan De
Week een vinnige open brief, getiteld Een opheldering (gedateerd 20 februari 1911),
waarmee hij het bestaande misverstand uit de weg wil ruimen. Dat tal van
Vlaamsgezinden hem zijn vroeger begane ‘zonde’ willen laten uitboeten kan hij nog
aannemen, maar niet dat de hulde aan hem als een tekortkoming aan het adres van
Streuvels beschouwd zou kunnen worden. Zijn standpunt tegenover Streuvels is
duidelijk: hij is ‘een overtuigd en oprecht bewonderaar van Streuvels’, maar fout
acht hij de houding van J. Persijn (criticus van Dietsche Warande en Belfort), die
schijnt te denken dat Buysse uitsluitend schrijft om Streuvels te overtroeven. De
pertinente vraag: ‘is ons Vlaanderen dan zó klein, dat er geen plaats zou zijn én voor
Streuvels, én voor mij, én voor nog tal van andere, met wel zoveel en misschien meer
talent begaafde schrijvers dan wij beiden?’ (p. 319) krijgt nog een pijnlijke naklank
als even later blijkt dat juist Streuvels én Buysse als enige overblijvende kanshebbers
tegenover elkaar komen te staan voor bekroning met de Vijfjaarlijkse Staatsprijs,
periode 1905-1909, en deze prijs voor de tweede opeenvolgende keer aan Streuvels
wordt toegekend. Deze beslissing heeft in literaire kringen heel wat beroering gewekt
(vgl. de Inleiding bij deel 2, p. XVII-XX) en gaf Buysse zelf een vrij cynische
Oprechte dankbetuiging in de pen, die werd gepubliceerd in De Telegraaf van 3
september 1911. Een verkorte versie hiervan werd opgenomen in De Boomgaard,
als antwoord op
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het door dit tijdschrift ingestelde referendum over de toekenning van de Staatsprijs,
met deze lakonieke korte inleiding: ‘Over de kwestie van den vijfjaarlijkschen
prijskamp, zal ik maar niets meer schrijven. De geheele Vlaamsche Academie, met
keurraad en wedstrijd is mij geen regel schrift meer waard, na wat ik in De Telegraaf
hierover uitte. Een en ander kan hieruit overgenomen’.
Maar de huldiging in Antwerpen was, hoe dan ook, toch doorgegaan. Buysse, géén
vlot spreker (noch voorlezer van eigen werk), sprak er een weinig geïnspireerde korte
rede uit, als antwoord op de toespraak van de burgemeester: ‘Ik zeg u zeer hartelijk
dank voor uwe vriendelijke woorden. Het spijt mij dat ik niet goed kan spreken, ik
kan maar een klein beetje schrijven, maar wat mij aan welsprekendheid ontbreekt,
zal ik er bijvoegen aan hartelijkheid. Ik ben u bizonder dankbaar en zeer gevoelig
voor deze hulde’ (Huldebetoon Cyriel Buysse op Zondag 9 April 1911, Feestschrift,
p. 23).
Tijdens de oorlogsjaren, die Buysse in gedwongen ballingschap in Nederland
doorbracht, is zijn strijdvaardig talent opnieuw in tal van gelegenheidsartikelen aan
het licht gekomen. Eerst valt hij scherp uit tegen een anoniem opstel in Neerlandia
(Groot-Nederland en de Oorlog, in het nummer van sept.-okt.-nov. 1914), waarin
(o.m.) werd beweerd dat het Nederlandse volk neutraal diende te blijven (Lafheid,
in De Telegraaf van 27 november 1914, een stuk dat een polemiek veroorzaakte in
Neerlandia, waarin ook H. Meert en P. Geyl tussenkwamen); dan geeft hij in een
beschouwing over de sombere Toekomst-uitzichten (De Telegraaf, 8 januari 1915)
opnieuw en met klem uiting aan zijn bittere verontwaardiging en aan zijn oprechte
vaderlandslievende gevoelens: ‘Wij zijn geslagen en getrapt en, als zodanig, bezitten
wij geen rechten meer’ (p. 356); en: ‘Alleen de trots, de wrange, bittere, stomme
trots, de hooggedragen hovaardij van de geleden Onrechtvaardigheid en Misdaad,
blijft ons, als laatste schat, nog over’ (p. 358). En kort daarna illustreert hij De
wreedheid van de oorlog met een kleine, maar op verbeten toon meegedeelde anekdote
(De Vlaamsche Stem, 10 februari 1915). Deze wrange artikelen krijgen nog een
vervolg als jonkvrouw Anna de Savornin Lohman zich in haar weekblad
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De Hollandsche Lelie (nummer van 3 maart) laatdunkend uitlaat over de Belgen, die
‘als bedelaars... ons land invielen’, en hiermee een gekwetste repliek van Buysse
uitlokt (Open brief aan Anna de Savornin Lohman; Tweede open brief aan Anna de
Savornin Lohman, respectievelijk 7 en 28 maart 1915). Bitterheid en wanhoop, trots
en hoop wisselen elkaar ook af in de twee notities over Asylrecht en onrecht (juni
1915), Vrede door recht (1916) en in Het Belgisch volk, dit laatste een bijdrage voor
het album La Belgique en guerre, uitgegeven in 1918, waaraan ook M. Maeterlinck
heeft meegewerkt.
Buysses patriottische positie was inmiddels ook al bekend geworden doordat hij
toetrad tot de redactie van De Vlaamsche Stem (1 februari 1915), een
vaderlandslievend en Vlaams orgaan voor de talrijke naar Nederland geëmigreerde
Vlamingen, waaruit hij zich, samen met o.m. zijn broer Arthur, Frans van Cauwelaert
en A. de Ridder terugtrok toen er een breuk ontstond tussen de zogenaamde passivisten
(waarbij de Buysses) en hen die tijdens de oorlog de strijd voor het federalisme niet
wilden uitstellen. Dat Buysse een vurig overtuigd Belgisch nationalist bleef blijkt
ook ten overvloede uit de koningsgezinde stukjes die hij in De Vlaamsche Stem
publiceerde (Het recht, De moeder van ons volk, De flambouw). Hij hield niet alleen
hartstochtelijk veel van zijn volk en van zijn taal, maar heeft, als vurig patriot,
Vlaanderen nooit van het koninkrijk België gescheiden willen zien. Ook lang na de
oorlog zal hij zonder enig voorbehoud het activistisch separatisme veroordelen, een
standpunt dat hij o.m. verduidelijkt in het hiervóór al genoemde interview met
L'indépendance Belge (1929).
De oorlogsomstandigheden hebben Buysse ook geïnspireerd tot een tweetal minder
polemische, deels beschouwende, deels verhalende opstellen: Zij die wachten (1915),
over de ‘bannelingen uit het ongelukkig Belgenland’, en Het is geleden... (1916),
‘het droevig verhaal van lijden en dood’ van een ziek Vlaams meisje dat in Nederland
verzorgd wordt maar in haar vaderland wil sterven en van de militaire overheid geen
toelating verkrijgt om over de gesloten grens te gaan. Gelijkaardige, maar dan kortere
stukken, waarin de schrijver zich
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zeer begaan toont met het lot van zijn landgenoten en met de grote en kleine zorgen
van het leven om zich heen, komen ook veelvuldig voor in Van de hak op de tak.
Voor het overige bevat de rubriek Verspreide stukken nog enkele korte
gelegenheidsartikelen. Uit 1888 dateert de Lijkrede, uitgesproken bij het graf van
Désiré Wauters, ‘in beschikbaarheid gestelden hoofdonderwijzer van Meigem’.
Wauters, die op 22 december te Nevele was overleden, was een slachtoffer van de
schoolstrijd. Buysse sprak de grafrede uit in naam van de letterkundige kring ‘Le
Caveau’ waarvan de onderwijzer lid was en liet zich mede door dit ‘geval’ inspireren
voor de novelle Meester Gevers (zie de Inleidingen bij deel 1, p. XIII en bij deel 5,
p. XIV-XV). In twee andere korte stukjes treedt Buysse naar voren als
natuurliefhebber en -beschermer: in een kleine poëtische evocatie Afsnee (1899)
schetst hij een vredig Leiebeeld in het ‘land van weemoed en van liefde’, het ‘teer
aangebeden land van onze trouwe, lieve, Moeder-Vlaanderen’ (p. 309); en in 1909,
als er geruchten zijn om de Leie te kanaliseren, tekent hij verzet aan in een pathetische
oproep tot de ‘heren ingenieurs’ om de poëzie van de ‘schone, vreedzame oevers’
van die rivier te behouden (Laat ons de Leie!).
Nog in 1909 draagt hij een kort stukje bij tot het vrijzinnige tijdschrift Ontwaking,
dat in een apart nummer enkele getuigenissen bijeenbrengt over Francisco Ferrer.
Deze Spaanse revolutionair (1859-1909), oprichter van een vrijdenkersschool in
Barcelona, was een van de voormannen van de revolutiebeweging in diezelfde stad
en werd door de krijgsraad ter dood veroordeeld. Zijn executie lokte door heel Europa
heen een storm van verontwaardiging uit.
Buysse is als dierenvriend genoegzaam bekend uit zijn werken. Hij heeft in tal
van novellen en schetsen en ook in zijn dagboek Zomerleven getuigenis afgelegd
van zijn liefde voor de dieren én ook zijn opstandige reacties beschreven tegenover
mensen die dieren mishandelen (zie bijvoorbeeld de vroege novelle Op een
zomeravond, prozabewerking van de in dit deel opgenomen dramatische schets Een
vonnis uit de XXste eeuw; of Het paard (1899) en Langs de Leie (1911); en vgl. ook
met Dierenbescherming (14 april 1920) in de rubriek
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Rommelkruydt, in dit deel). In overeenstemming met deze houding is ook zijn aversie
voor vivisectie, zoals die tot uiting komt in Over dierenbescherming, een
jeugdherinnering die in 1911 werd gepubliceerd in het weekblad Carolus en die
opnieuw, met een inleiding, postuum werd opgenomen onder de titel De strijd tegen
de vivisectie in Arbeiders-Toerisme in 1934. Deze laatste inleiding, een uitvoerige
standpuntverklaring tegen de vivisectie, wordt hier apart, zonder het verhaal afgedrukt.
Tot de Verspreide stukken horen verder nog de bijdrage die Buysse heeft geschreven
Bij de begrafenis van Maeterlincks moeder (1911), en de ‘reportages’ die hij in
hetzelfde jaar wijdde aan sportieve prestaties en fenomenen: aan de piloot Pierre
Marie die zich te pletter vloog kort nadat Buysse hem ontmoette, aan de
roeiwedstrijden te Terdonk (Gent-Cambridge) en te Langerbrugge - Buysse zelf was
in zijn jeugd een succesrijk roeier! - en aan de vliegdemonstratie te Berchem (Droom
en werkelijkheid). Zijn reizen in Frankrijk, vóór en tijdens de oorlog, gaven eveneens
aanleiding tot journalistieke relazen: Centralisatie en ontvolking in Frankrijk (1912)
en Café Normand (1916; ook over hetzelfde probleem van de ontvolking, dat verder
nog in andere reisbeschrijvingen ter sprake komt). Nog tijdens de oorlog, kort na
zijn terugkeer van de reis achter het front (vgl. deel 6), stuurt hij voor De Telegraaf
een kort antwoord in op de enquête Wat treft de vreemdeling in Holland?, ingesteld
door Henri Habert (1916).
De rubriek Verspreide stukken wordt afgesloten met enkele persoonlijk beleefde
‘verhalen’ van ná de oorlog, verschenen in de kolom ‘1001 Dag’ in De Telegraaf in
1920. Naast Shopping, een vrij luchtig stukje, is er een wrange anekdote over
oorlogswinst, Het merk ‘Volkenbond’, waarin Buysse niet zonder sarcasme de bekende
verzen citeert uit Malherbes ‘Consolation à M. du Perier sur la mort de sa fille’: ‘Et
rose elle a vécu ce que vivent les roses, / L'espace d'un matin.’ Ook na de oorlog
verscheen de reeks De lieve wereld in Groot Nederland (1921 en 1922), zeven
beschouwingen waarin hij - een terugkerend motief bij de ouder wordende Buysse
- vol ergernis een balans opmaakt van de ‘nieuwe wereld’ en daar
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zijn niet altijd zeer waarderende commentaar bij voegt. Over schaatsenrijden, een
andere geliefkoosde bezigheid van de oude zowel als van de jonge Buysse, heeft hij
nog in december 1930 raadgevingen verstrekt en herinneringen opgehaald
(Kunstrijden).
Van de hak op de tak is de titel van een rubriek in de Haagse Post, waarin tussen 7
juli 1917 en 16 augustus 1919 wekelijks een bijdrage van Buysse verscheen. Vóór
hem werd dit ‘hoekje’ verzorgd door Louis Couperus die, blijkens de mededeling
‘Couperus af’ in het nummer van 7 juli 1917, vrij abrupt met zijn inzendingen stopte:
‘En, zooals de lezer ziet, de mantel van Couperus, wat die wekelijksche dingetjes
betreft, omhult nu de schouders van zijn compeer, Cyriel Buysse.’ Van Couperus
verschenen 30 wekelijkse afleveringen onder de hoofdtitel Epigrammen (naar hun
oorspronkelijke publikatie apart herdrukt in 1982), waarvan de laatste afgedrukt werd
op 17 maart 1917; zijn vriend Buysse heeft, zonder onderbreking, 111 stukjes over
diverse, meestal actuele onderwerpen ingezonden.
In deze ‘column’ is de ‘volledige’ Buysse aanwezig, met zijn voorkeuren en
aversies, met zijn zin voor het typerende, ‘leuke’ detail, met de verschillende registers
van zijn vertelkunst: van de poëtische evocatie en de lichte, speels-badinerende
beschouwing tot de verontwaardigde, ‘bevlogen’ uitval. Zijn invectieven zijn nu en hoe kan het anders - meestal gericht tegen de oorlog en de mensonterende nasleep
daarvan. Ook geeft hij er verslag over zijn lectuur, vertelt hij wel eens een verhaal
na dat hij heeft gelezen (zoals de ‘volksverhalen’ van Charles Deulin in De pereboom
van Misère, De driekoningenkaars en Guerliche de goochelaar), laat hij zijn (al of
niet gefingeerde) vrienden optreden met hun problemen en belevenissen, schetst hij
tafereeltjes uit het dagelijkse leven. Het wordt bij dat alles vooral duidelijk dat hij
zich in de werkelijkheid van alledag zeer betrokken heeft gevoeld bij de misère van
de mensen en dat hij naarmate de oorlog - die ‘nutteloze moordpartij’ (p. 515) vorderde en zijn heimwee naar Vlaanderen toenam ook bitterder en cynischer werd
(zie bijv. Overwegende, van 1 december 1917, en Brief aan een
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vriend in het buitenland, van 26 januari 1918). Nochtans is ook in deze stukjes
aanvankelijk het met Uilenspiegels woorden geïllustreerde vertrouwen in de
onsterfelijkheid van de Vlaamse ziel aanwezig (Eindelijk, van 11 augustus 1917).
Maar de domheid van het oorlogvoerende ras heeft hem diep teleurgesteld en gegriefd.
Zelfs kan de terugkeer in het bevrijde België hem geen vreugde bieden, maar alleen
diepschrijnende smart: alles is immers veranderd, ook de mensen in zijn geboortedorp
werden zwaar geteisterd en de oude molen te Deurle, waar hij vóór de oorlog het
vredige dagboek Zomerleven schreef, werd opgeblazen door de vijand enkele dagen
vóór de wapenstilstand. De oorlog heeft Buysses vertrouwen in de mens diep
geschokt; en dat deze ervaring voor hem zeer moeilijk te verwerken was komt in
deze ‘hoekjes’ voor Van de hak op de tak met een aangrijpende echtheid naar voren,
duidelijker misschien nog dan in zijn romans, novellen en schetsen omdat de kleine
stukjes naast verhalen ook directe getuigenissen brengen, gegrepen uit het leven.
Of Buysse zelf het plan heeft gehad Van de hak op de tak als geheel te publiceren
is niet bekend. Wel zou zijn zoon een uitgave met een keuze uit het onuitgegeven
werk van zijn vader doen verschijnen, waarbij de Rivièra-impressies, het onafgewerkte
De opvolgers en ‘enkele kleine stukjes dewelke gedurende den oorlog voor Haagsche
Post en Telegraaf werden geschreven’ (brief van René Buysse aan Aug. Vermeylen,
6 jan. 1933). Tot deze uitgave is het niet gekomen. Dat Buysse zelf dit korte proza
niet onbelangrijk achtte blijkt echter uit het feit dat hij 12 van de 111 hoekjes heeft
opgenomen in Uit de bron (1922), namelijk: De doodkistmeisjes (29 dec. 1917), Een
plasje bloed in 't zand (2 febr. 1918), Met verlof (13 april 1918), De visjes van Bobsico
(4 mei 1918), Wat eeuwig is (11 mei 1918), Zomernacht (13 juli 1918), De nacht
van 22 juli 1914 (10 aug. 1918), Patati (17 aug. 1918), La mort d'Hippolyte (14 sept.
1918), De wilde katten van de IJzer (21 sept. 1918), Op een kerkhof in Vlaanderen
(7 juni 1919) en De zonsopgang (16 aug. 1919). Deze 12 werden in het Verzameld
werk al afgedrukt in de gebundelde samenhang waarin Buysse ze heeft ondergebracht
(dus in Uit de bron; deel 5), zodat de rubriek hier niet volledig is (99 van de
oorspronkelijke 111).
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Verder zijn in handschrift nog drie stukjes bewaard (A.M.V.C., Antwerpen) die voor zover we konden achterhalen - niet in de Haagse Post werden gepubliceerd.
Ze worden hier opgenomen in de rubriek Onuitgegeven proza. Te noteren valt ten
slotte nog dat wij in twee gevallen een titel, die niet voorkwam bij de publikatie in
de Haagse Post, hebben overgenomen uit het handschrift, namelijk: Nuchtere
waarheden (8 sept. 1917) en Het kalf, het veulen, het varken en de schaduw. Moderne
fabel (22 febr. 1919).
Sterk verwant met Van de hak op de tak, maar kleinschaliger dan de column in de
Haagse Post zijn de bijdragen die Buysse leverde voor de rubriek Rommelkruydt in
De Telegraaf in 1920. Opmerkelijk hierin is vooral de reeks Van dieren en mensen,
een titel die al voorkwam in Van de hak op de tak (19 jan. 1918) maar hier als
hoofdtitel wordt gebruikt voor een verzameling korte typeringen van dieren, aan wie
vaak ‘menselijke’ gedragingen of uitspraken werden toegeschreven. De reeks werd
opgedragen aan de nagedachtenis van Jules Renard, door wie het genre als zodanig
ook duidelijk werd geïnspireerd: in zijn kritisch opstel over Nos frères farouches
(1909) had Buysse al zijn bewondering uitgedrukt voor de Histoires naturelles,
waarin Renard ‘zomaar leukweg, met losse hand’, kleine tafereeltjes typeert, ‘kern
en essentie van dingen, in schijn onbeduidend, maar zó waar en echt gezien, met zó
innig-veel gevoel voor “l'âme des choses”, dat men ze zich haast niet anders meer
kan voorstellen’ (p. 188). Als citaat nam Buysse daar ook een aantal extra korte
stukjes op, zowat van de aard en de omvang die hij later zelf in het Nederlands zou
proberen.
De reeks in De Telegraaf omvat samen 98 items, verschenen in zes afleveringen
tussen 14 januari en 7 februari 1920, waarbij de eerste twee als ondertitel ‘eerste
reeks’ en ‘tweede reeks’ meekregen. De ‘eerste reeks’ was niet ondertekend maar
kon, door analogie, zonder enige twijfel aan Buysse worden toegekend.
Voor het overige werd in de rubriek Rommelkruydt nog kort mengelwerk van
Buysse afgedrukt, samen 14 stukjes, losse anekdotes en beschouwingen waarvan de
onderwerpen on-
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middellijk aansluiten bij de belangstellingssfeer van de vroegere ‘hoekjes’. Sterk
aanwezig is het observeren van dieren - van wie de gedragingen de schrijver minder
teleurstelden dan die van de mensen. Eén van deze stukjes, Vogelverkenners (24
april), heeft een repliek uitgelokt van Jac. P. Thijsse te Bloemendaal (in De Telegraaf
van 1 mei), waarop Buysse dan weer heeft geantwoord met Van Vogels (8 mei). Ook
in deze korte hoekjes komen verder nog Buysses bittere, geïrriteerde reacties aan
bod, ingegeven door de gedragingen van de mensen tijdens en onmiddellijk na de
oorlog.
In dit deel 7 van het Verzameld werk wordt in een aparte rubriek nog het in het Frans
geschreven, maar niet door Buysse gebundelde creatieve proza opgenomen, samen
met het kritisch, essayistisch en beschouwend werk. Deze Franse verhalen en opstellen
zijn zonder onderscheid van het genre in chronologische volgorde afgedrukt. Vooraan
komen de bekende verhalen uit 1895 en 1896, waarmee Buysse, met de steun van
Camille Lemonnier, een (vergeefse) poging heeft ondernomen om door te dringen
in de Frans-Belgische literatuur (zie hierover de Inleiding bij deel 1, p. XXIV),
namelijk de drie Petits contes: Le Cheval, Le Baptême en Le Garde, met een opdracht
respectievelijk aan Camille Lemonnier, Emile Claus en Maurice Maeterlinck
verschenen in het juli-augustusnummer 1895 van het Gentse Frans-Belgische
tijdschrift Le Réveil (Buysse zal het jaar daarna tot de redactie van het blad toetreden)
en later, zonder de opdrachten, in Nederlandse vertaling gebundeld in Uit Vlaanderen
(1899); verder Les Grenouilles, gepubliceerd in het januarinummer 1896 van het
Parijse La Revue Blanche (eveneens in Nederlandse vertaling opgenomen in Uit
Vlaanderen), en Les Mauviettes, gedateerd in Den Haag, juli 1896 en in dezelfde
maand met een inleidende notitie over de auteur verschenen in Le Magazine
International, tweemaandelijks orgaan van ‘La société internationale artistique’ te
Parijs. Deze laatste publikatie, die dus in tegenstelling met wat vermeld werd in de
Inleiding bij deel 4, p. XXIV (waar ook ten onrechte, zoals in de Inleiding bij deel
1, p. XXIV, als publikatiedatum 1895
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wordt vermeld), inmiddels wél kon worden teruggevonden, werd nog in hetzelfde
jaar 1896 als De pijpelingjes opgenomen in het tijdschrift Nederland (tweede halfjaar),
en werd eveneens gebundeld in Uit Vlaanderen. De Petits contes werden nog
ongewijzigd herdrukt in het aprilnummer 1931 van Nouvel Age, terwijl Le Cheval
al op 15 december 1909 in Les mille nouvelles nouvelles opnieuw verschenen was.
Nochtans scheen het ‘Franse experiment’ van Buysse met deze vroege verhalen al
meteen tot een einde gekomen te zijn. Als oorspronkelijk scheppend werk droeg hij
alleen nog de korte poëtische schets Juin bij in Le Calendrier des Bergers et des
Bergères (1898), verschenen te Gent, bij N. Heins in 1899, waarin ook stukken
voorkomen van Camille Lemonnier, Maurice des Ombiaux, Albert Mockel, Lucien
de Busscher, Emile Verhaeren, Albert Guequier, Max Elskamp e.a.; terwijl in La
Revue de Hollande van augustus 1916 nog Souvenir de jeunesse werd opgenomen,
opgedragen aan G. Hasselman, een melancholisch-poëtisch prozaverhaal dat later
als Jeugdherinnering (zonder de opdracht) zal verschijnen in De Kroniek van 1917
(gebundeld in Uit de bron, 1922). In dezelfde Revue de Hollande (uitgegeven te
Parijs maar verspreid in Nederland via Sijthoff, Leiden) zou Buysse nog meewerken,
naast J.C. Bloem en A. Verwey, aan de Enquête sur l'influence de l'esprit français
en Hollande (december 1916), waarbij hij de stelling verkondigt dat Nederland
meestal achterop is bij de ontwikkeling van net culturele leven in Frankrijk, maar
anderzijds doet opmerken, met een verwijzing naar zijn lange verblijf in Frankrijk
tijdens de voorbije zomer, dat de Fransen een verkeerd idee hebben over de
Nederlanders.
De overige opstellen in het Frans behoren - met uitzondering van de hiervóór al
genoemde polemische beschouwingen over de flaminganten in Vlaanderen (Flamands
et flamingants uit 1897 en Flamands et Hollandais devant les langues étrangères
uit 1900) - overwegend tot het literair-kritische genre. Er is een belangwekkend
overzicht van Les lettres flamandes voor het speciale België-nummer van La Revue
Encyclopédique (24 juli 1897), waarin hij eveneens een laatdunkende paragraaf over
de flaminganten heeft ingevoegd (het probleem hield
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hem op het moment duidelijk sterk bezig) en een uitval doet tegen het officiële
theaterbeleid, dat door zijn verwerpelijke premiestelsel alleen mediocriteiten
aanmoedigt (vgl. met Het Vlaams toneel, in de Vlaamse kroniek van Prosper van
Hove, 1904); en verder zijn er nog enkele korte stukken en getuigenissen: een
‘hommage’ aan Emile Zola (de enige bijdrage van een Vlaming in het huldeboek
van 1898; vgl. de Inleiding bij deel 6, p. XLVII-XLVIII), een ‘nécrologie’ voor het
bidprentje van Albert Guequier (1870-1901), redactiesecretaris van Le Réveil, een
korte ‘appréciation’ voor Georges Eekhoud n.a.v. diens zestigste verjaardag (in La
Société Nouvelle, 1914) en een antwoord op de enquête, ingesteld door H. Habert
voor De Telegraaf (1915) over de vraag of de man en de vrouw volgens dezelfde
begrippen van moraliteit moeten worden beoordeeld (n.a.v. het in die tijd succesrijke
toneelstuk Amoureuse van Georges de Porto-Riche). Het antwoord van Buysse op
deze vraag is ontwijkend maar typerend: overheersend is de immorele wet, het recht
van de sterkste.
Uitvoeriger zijn de bekende opstellen over La jeunesse de Maurice Maeterlinck
voor het Maeterlinck-nummer van Gand artistique (1 maart 1923), in hetzelfde
tijdschrift nog gevolgd door La première lecture de L'oiseau Bleu - dit is een licht
afwijkende versie van het vroegere verhaal hiervan, Naar het Zuiden, opgenomen
in Per auto (in deel 6) - en een ‘portret’ van zijn vriend Léon Bazalgette, ‘Bazal’ en
Flandre, opgenomen in het juninummer 1929 van Europe, een huldenummer n.a.v.
het overlijden van Bazalgette, eigenaar van dit tijdschrift.
In het Frans heeft Buysse ook nog een poëtische tekst geschreven Au fil de l'eau
et sur les calmes rives, als inleiding bij 25 lithografieën van Armand Heins, getiteld
En Hollande (1902); terwijl hij ook nog een opstel heeft bijgedragen tot het
indrukwekkende boekwerk Notre Pays. In zijn vrij uitvoerige beschouwingen over
Villes des Flandres, opgenomen in het eerste deel, La race et le milieu belges (1909)
en daar voorafgegaan door een lino van Albert Baertsoen, evoceert hij de poëzie van
het verleden, die voor hem aanwezig blijft in de oude gebouwen. Hij doet er ook op deze plaats onverwacht
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en daarom des te opvallender - een uithaal naar de (vroegere) flaminganten, slechte
verdedigers van een goede zaak (‘Leur ignorance et leur incapacité furent aussi
énormes que leur présomption’, p. 840).
Dit zevende deel van het Verzameld werk kon, in afwijking van de oorspronkelijke
bedoeling, worden afgesloten met een omvangrijke rubriek onuitgegeven werk. Hierin
werden opgenomen het creatief proza, de dramatische schetsen en het toneelwerk,
voor zover het om voltooide teksten gaat. Ze worden afgedrukt volgens het
handschrift, met dien verstande evenwel dat de aperte schrijf- en d/t-fouten tussen
rechte haken werden verbeterd; andere onregelmatigheden - die in het Verzameld
werk tot hier toe samen met het moderniseren van de spelling werden weggewerkt
- zijn in de tekst gebleven. Rechte haken zijn ook gebruikt waar leemtes voorkomen,
namelijk door enkele gaatjes in het handschrift van Een liefdesgeschiedenis en bij
een ontbrekend stuk in het handschrift van Narrow escapes van diverse pluimage.
Verder moet worden opgemerkt dat de omschrijving ‘onuitgegeven’ hier wordt
gebruikt voor werk dat niet door Buysse zelf werd gepubliceerd; bij deze rubriek
behoren dus niet alleen in handschrift bewaarde teksten maar ook enkele postuum
uitgegeven stukken. De benaming ‘onuitgegeven’ zal vermoedelijk niet voor alle
hier afgedrukte teksten correct blijken. Enkele handschriften vertonen immers een
aanwijzing dat er een drukproef is geweest, maar tot dusver kon niet achterhaald
worden of, en zo ja waar en wanneer, de tekst in kwestie werd gepubliceerd. Een
systematisch onderzoek in kranten en tijdschriften zou hierover meer kunnen
onthullen. Dat was echter door de opzet van dit Verzameld werk - het volledige werk
van Buysse binnen niet al te lange termijn ter beschikking stellen van een zo ruim
mogelijk publiek - niet mogelijk. Ook de aanvankelijk in het vooruitzicht gestelde
‘uiteenzetting over Buysses taalgebruik’ (vgl. de Inleiding bij deel 1, p. XLIV) moest
hier om dezelfde reden achterwege blijven.
Inmiddels wordt hier toch een aanzienlijk aantal voor een groot deel onbekende
Buysse-teksten aan de lezer aangebo-
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den. Ze zijn in de mate van het mogelijke chronologisch gerangschikt.
Een liefdesgeschiedenis, gedateerd te Nevele, februari 1892 (handschrift A.M.V.C.,
Antwerpen), brengt een karikaturale beschrijving van een dorpspastoor die door zijn
dictatoriale optreden het huwelijk weet te regelen van twee jongelui in weerwil van
het feit dat het gedrag van de jongeman in het dorp niet helemaal onbesproken is. In
ruil voor deze prestatie steunt de vader van de jongeman in kwestie de belangen van
de pastoor in de gemeenteraad en voegt hij er nog een bijdrage in specie aan toe. Het
gegeven - uitbeelding van het dorpsleven, aanval op de almacht van de pastoor en
op de bekrompen dorpsmentaliteit - is zeker niet onbekend in het werk dat Buysse
wél heeft gepubliceerd. Het wordt in deze vroege novelle echter zeer expliciet en
ook vrij sarcastisch behandeld, zodat het niet onmogelijk lijkt dat Buysse zelf het
kieser heeft gevonden de tekst niet te laten drukken. Er bestaat, eveneens in
handschrift, een niet gedateerde Franse versie van, Histoire d'amour en Flandre
(handschrift Mevr. M. Buysse).
Ongedateerd, maar blijkens het schriftbeeld en de ondertekening ‘Cyriel Buijsse’
eveneens te beschouwen als een vroeg werk (ca. 1897?) is De laatste rit (hs.
A.M.V.C.; met (hier niet overgenomen) correcties van Mevrouw Cyriel Buysse),
een vermoedelijk autobiografische novelle in de ik-vorm, die qua sfeer aansluit bij
de ‘romantische’ werken uit de Nevelse periode. Buysse haalt er de ‘enkele jaren
oude’ herinnering op aan een rit, met de dochter van zijn oom, naar een bloemencorso
in de stad (Gent). Het paard dat zij net nog kunnen huren blijkt een afgebeuld dier,
dat nog diezelfde avond geslacht moet worden. Enkele maanden later sterft ook het
meisje, aan wie hij zijn genegenheid nooit heeft kunnen bekend maken.
Voortdoen (hs. A.M.V.C.), vermoedelijk ontstaan tijdens de oorlogsjaren, is
geschreven op papier met briefhoofd ‘British Gifts for Belgian Soldiers’, waarvan
Buysse als secretaris in Den Haag was aangesteld (zie hierover de Inleiding bij deel
6, p. XVIII-XIX). Het is een korte schets waarin hij zijn besluit meedeelt toch voort
te schrijven, na een tijdelijk plan het schrijven te staken.
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De laatste dag (hs. Mevr. M. Buysse), eveneens geschreven op briefpapier van British
Gifts for Belgian Soldiers, is een mogelijk wél al gepubliceerde novelle. Het
handschrift bevat in de rechterbovenhoek (in het schrift van Buysse) het verzoek de
drukproef te sturen naar ‘Deurle bij Deinze, Oost-Vl.’ Het verhaal geeft een ver van
alle oorlogsgewoel afstaande idyllische romance weer, ontstaan tussen ‘de Dichter
en de Schilder’ en twee jonge meisjes op wintervakantie in Sint Moritz. Hoe de stad
Gent tot driemaal toe met ondergang bedreigd en telkens weer gered werd (hs.
A.M.V.C.), waarschijnlijk eveneens gepubliceerd (drukproef gevraagd naar Den
Haag), is geen verhaal maar een achteraf gereconstrueerd ooggetuigenverslag. Buysse
geeft er een relaas van de inval van de Duitsers (de slag bij Melle, 7 september 1914)
en de bedreigingen die dit voor de stad Gent inhield - Buysse zelf vertrok pas eind
september naar Nederland - en vergelijkt zijn ervaringen met de onjuiste weergave
van de gebeurtenissen in het ‘pas te New York verschenen boek’, Fighting in Flanders
van Alexander Powell, een werk dat hij ook vermeldt in De wreedheid van de oorlog
(in De Vlaamsche Stem, 10 februari 1915). Echo's van de oorlog vindt men ook in
de drie stukjes, bestemd voor Van de hak op de tak maar daarin niet verschenen
(handschrift A.M.V.C.). Het laatste van deze stukjes, Meiavond, is geschreven
onmiddellijk na de oorlog. Het Dagboek dat Buysse in 1921 hield van 17 tot 20 juli
(hs. A.M.V.C.) brengt korte notities in de trant van Zomerleven (1913) maar heeft
hem blijkbaar niet verder kunnen boeien. Met meer animo geschreven zijn dan weer
de Narrow escapes van diverse pluimage (hs. A.M.V.C.), een reeks van tien verhalen
(het slot van V, geheel VI en het begin van VII ontbreken) waarin hij de
wederwaardigheden van een chauffeur onderhoudend heeft verteld. Even luchtig en
geïnspireerd door hetzelfde onderwerp - Buysse zelf was bekend als een vurig
liefhebber van auto's - is Het zelf-vertrouwen (hs. A.M.V.C.), een verhaal dat mogelijk
ook gepubliceerd is, gezien de vermelding ‘Drukproef tot 25 November naar Afsnee
bij St. Denijs Westrem (België) daarna 11 Laan van Meerdervoort Den Haag’. Met
kennelijk genoegen schetst Buysse hier het portret van een onbezonnen verwende
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jongedame die van haar echtgenoot een auto krijgt, daar onbekommerd om hoe het
ding werkt mee rondtoert en in feite ook kan constateren dat die technische kennis
voor haar niet noodzakelijk is.
Moeilijk te dateren of zelfs maar in een bepaalde tijd te situeren is Het reigertje,
een korte schets waarin een droom wordt beschreven (hs. A.M.V.C.). Hetzelfde geldt,
voorlopig althans, voor het breder uitgewerkte autobiografische verhaal Mijn eerste
liefde, dat volgens een vermelding in potlood op het handschrift (A.M.V.C.) al in
De Telegraaf zou verschenen zijn (de drukproef werd gevraagd naar Den Haag). De
gegevens die Buysse hier verstrekt over zijn scholen en leeftijd zijn verhuld of
verhullend: ze kloppen niet met de bekende werkelijkheid. Evenmin te dateren is
Voedsel voor de aarde, een titelloos verslag van een droom (hs. A.M.V.C.). De titel
werd hier ingevoegd naar analogie van het voorafgaande droomverslag Het reigertje.
De rubriek Onuitgegeven proza wordt afgesloten met Miniatuurtjes. Een glimlach
van komende lente, een korte poëtische schets, gedateerd te Deurle, eind februari
1931. Het stukje werd postuum gepubliceerd in Vooruit van 31 juli 1932.
Bij de vijf ‘onuitgegeven’ dramatische schetsen komen op de eerste plaats de bekende
ironische verslagen over de Gemeenteraad van Nevele. Deze teksten, die werden
verspreid op een (vroege soort) gestencilde bladen, zijn al op één na opgenomen in
Roemans' Kritische bibliographie van Cyriel Buysse (1931) en volledig, met inleiding
en aantekeningen, opnieuw uitgegeven door Johan Taeldeman (Monografieën van
de Heemkundige kring ‘Het Land van Nevele’, d.I, 1972). Hier worden ze afgedrukt
volgens de oorspronkelijke gepolycopieerde bladen voor de zittingen van 13 januari,
van 9 februari en van 9 april 1885 (documenten Mevr. M. Buysse), volgens de
weergave van Roemans (en Taeldeman) voor de zitting van 1 april 1885 en volgens
een (korrupte) kopie van het verloren gegane laatste verslag over de zitting van juni
1886 (afschrift A. Janssens, Nevele). Dit ‘clandestiene debuut’ in de literatuur vormt
door de rake typering, door de zin voor het karikaturale detail en door de realistische
weer-
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gave van de dialoog, een belangrijk preludium tot Buysses later dramatisch werk
(vgl. de Inleiding bij deel 6, p. XXVII). Over de volgende twee dramatische schetsen
kunnen we kort zijn: ze werden vermeld in het overzicht van Buysses toneelwerk
dat we gaven in de Inleiding bij deel 6. Laatste tafereel, vermoedelijk een heel vroeg
werkje (vgl. Inleiding bij deel 6, p. XLVI), is hier afgedrukt volgens het in het
A.M.V.C. bewaarde handschrift; Een vonnis uit de XXste eeuw naar het handschrift
dat op 27 maart 1891 werd meegezonden in een brief aan Willem Kloos (vgl. Inleiding
bij deel 6, p. XXVII) en dat bewaard wordt in het Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum, Den Haag. Van deze laatste schets bestaat ook een kladversie
en een derde redactie, uit januari 1894, dit is het jaar waarin ook de prozabewerking
Op een zomeravond tot stand kwam (beide bewaard in het archief A. Janssens,
Nevele).
De vierde hier opgenomen schets, In het verwoeste gebied (hs. A.M.V.C.), was
tot dusver onbekend gebleven. Door het gedramatiseerde gegeven zelf - het bezoek
van twee Nederlandse journalisten aan het door de oorlog verwoeste Vlaamse
platteland aan ‘een bocht van den Yser’ en hun gesprek met een ‘eenvoudige’ vrouw
van de streek - moet het stuk in de naoorlogse periode worden gedateerd.
Ook de stukken die hier in de rubriek Onuitgegeven toneelwerk zijn opgenomen
werden op de uitzondering na van Vader al voorgesteld in de Inleiding bij deel 6.
Het geheim van Miss Lansing (hs. Universiteitsbibliotheek Gent), een ‘comedie in
drie bedrijven’, bleef weliswaar ongepubliceerd maar is vrij bekend in de
Buysse-studie (vgl. de Inleiding bij deel 6, p. XXVII-XXVIII; en zie ook de studie
van P.H.S. van Vreckem over De invloed van het Franse naturalisme in het werk
van Cyriel Buysse, 1968). Totaal onbekend gebleven daarentegen was Vader, een
‘drama in vier bedrijven’ (hs. A.M.V.C.), gesitueerd in de gegoede burgerij én in
een arm artiestenmilieu. Buysse heeft hier een figuur centraal gesteld die, gedreven
door onweerstaanbare aandriften, zijn echtgenote verlaat en door dit sociaal
onaanvaardbaar losbandig gedrag de dood van zijn vrouw veroorzaakt en zijn beide
kinderen in het ongeluk stort. Op grond van de dramatische
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geladenheid bij de uitbeelding van dit ‘morele’ probleem en mede door de keuze van
het milieu kan dit drama met grote waarschijnlijkheid worden gesitueerd in de periode
van de ‘hyperromantische tetralogie’, dus ca. 1894-1897. De visie op de sexuele drift
als een dwangmatige kracht, als een noodlot of doem, herinnert zeer sterk aan de
centrale idee van Schoppenboer (gepubliceerd 1898; in het handschrift gedateerd
januari '96-juli '97) en kan als naturalistisch worden geïnterpreteerd.
Een sociale misdaad uit 1904 (vgl. de Inleiding bij deel 6, p. XL-XLI) moest hier
worden afgedrukt in de ‘uit het Vlaamsch van Cyriel Buysse voor Nederland
bewerkte’ versie door W.G. van Nouhuys, Buysses mederedacteur van Groot
Nederland. De verhollandsing van het oorspronkelijk in dialect geschreven drama
leverde enkele onnatuurlijk aandoende situaties en taalkundige vormen op; zo werd
bijv. ‘ge’ vervangen door ‘je’ maar de bewerker liet dit enkele keren achterwege
zodat de Vlaamse en Hollandse vormen naast elkaar voorkomen. Het handschrift
van de oorspronkelijke versie (dat eveneens in het A.M.V.C. wordt bewaard) is echter
onvolledig (1 van de 5 cahiers ontbreekt) en kon dus niet als basistekst voor de uitgave
worden gebruikt. Opmerkelijk is wel dat alle handschriften, óók de voor Nederland
bewerkte versie, in de hand van Buysse zelf zijn geschreven. Verder is er ook nog
een kladhandschrift (1 cahier), dat Buysse op de titelpagina heeft voorzien van een
notitie waarin hij zelf het drama als volgt interpreteert: ‘De in dit stuk bedoelde
Sociale Misdaad is niet alleen het schot dat een ongelukkig slachtoffer ter dood treft,
maar ook en vooral de moreele sociale misdaad als gevolg van een veel te strenge
wet, waardoor een arme stumperd tot wanhoop en krankzinnigheid wordt gebracht’.
Op Raveschoot (in de Inleiding bij deel 6, p. XLVI ten onrechte vermeld als Op
Raveschote), een ‘dwaas spel in drie bedrijven’ (hs. A.M.V.C.) is niet nauwkeurig
te dateren maar moet gesitueerd worden in Buysses postnaturalistische periode (na
1905). Het ‘spel’ schetst het milieu en de bijbehorende types van de ‘hogere’
Hollandse stand en werd vrij luchtig uitgewerkt. De zwaarmoedige tragiek van Vader
en Se
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non è vero heeft Buysse hier ver achter zich gelaten. Als laatste onuitgegeven drama
konden we ten slotte nog Andere Tijden opnemen (hs. A.M.V.C.), het vervolg op
Het gezin Van Paemel, dat al werd voorgesteld in de Inleiding bij deel 6, p.
XXXVIII-XXXIX.
Voor de door Buysse zelf gepubliceerde teksten die in dit zevende deel van het
Verzameld werk zijn opgenomen, dienden de volgende publikaties tot grondslag van
de uitgave: Vlaamse kroniek (onder het pseudoniem Prosper van Hove), verschenen
in Groot Nederland: Belgische intellectuele toestanden I en II, in jg. I, 1903, d. I, p.
348-362; Vlaamse vrouwen, ibid., p. 694-704; Vlaamse volksspelen en
vermakelijkheden I en II, in jg. I, 1903, d. II, p. 315-322 en p. 692-700; Verbroedering,
in jg. II, 1904, d. I, p. 360-363; Het Vlaams toneel, ibid., p. 729-734; Liberale politiek,
in jg. II, 1904, d. II, p. 341-345; Een volksverteller, in jg. III, 1905, d. I, p. 100-104;
Een garve uit de litteraire Vlaamse oogst van 1905, I. Romans en II. Novellen,
schetsen en andere verhalen, in jg. IV, 1906, d. I, p. 336-350 en p. 457-471.
Voor de kritische bijdragen: Zola's daad in verband met zijn werken, in Vragen
van den Dag, 15 februari 1898, p. 182-194; Franz M. Melchers, in Elsevier's
Geïllustreerd Maandschrift d. XXIII, jg. 12, nr. 5, mei 1902, p. 291-298; De
wonderbare wereld door Herman Teirlinck, in De Amsterdammer, 10 augustus 1902,
nr. 1311, p. 3-4; Over lichtende drempels door Louis Couperus, in De Amsterdammer,
14 december 1902, nr. 1329, p. 4; Emile Claus, in Het Kunstblad, jg. 4, nr. 13, 20
december 1902; Dagen door Stijn Streuvels, in De Amsterdammer, 21 december
1902, nr. 1330, p. 4; De Vlaamsche Primitieven. Hoe ze waren te Brugge door Karel
van de Woestijne, in Groot Nederland, jg. I, 1903, d. I, p. 380; Het feest Lemonnier,
ibid., p. 506-516; Over boeken en schrijvers. Subjectieve opstellen door Anna de
Savornin Lohman, in De Amsterdammer, 19 juli 1903, nr. 1360, p. 4; Antwoord aan
de heer B.A. Meuleman, in De Amsterdammer, 2 augustus 1903, nr. 1362, p. 4; Het
stille gesternte door Herman Teirlinck, in De Amsterdammer, 20 september 1903,
nr. 1369, p. 4; Minnehandel door Stijn
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Streuvels, in Groot Nederland jg. II, 1904, d. I, p. 103-115; De Nederlandsche
letterkunde in België sedert 1830 door Edw. Coremans, in Den Gulden Winckel, jg.
IV, 1905, p. 61; Willem Kloos en onze Letterkundigen. Enquête, in De Ploeg, jg. I,
1909, p. 175-176; Over Nos frères farouches van Jules Renard, in Groot Nederland,
jg. VII, 1909, d. I, p. 227-232; Tentoonstelling Emile Claus, in Catalogus der
tentoonstelling van schilderijen en teekeningen van Emile Claus, 19 april-15 mei
1911, Larensche Kunsthandel, Heerengracht 495, Amsterdam, p. 3-9; Reinaert de
Vos uit het Middelnederlandsch herschreven door Stijn Streuvels, in De
Amsterdammer, 31 december 1911, nr. 1801, p. 2; Virginie Loveling, in Op de Hoogte,
1912, p. 235-237; Over Hendrik Conscience, in De Amsterdammer, 28 juli 1912, nr.
1831, p. 6; Naar aanleiding van Stijn Streuvels' boekje: De landsche woning in
Vlaanderen, in Groot Nederland, jg. XII, 1914, d. II, p. 80-81; Naar aanleiding van
Karel van den Oevers Kritische opstellen, ibid., p. 120-121; Onuitgegeven voorrede,
in Den Gulden Winckel, jg. XXVIII, 1929, p. 235-237; W.G. van Nouhuys, in Groot
Nederland, jg. XIII, 1915, d. I, p. 1-3 Herinneringen aan Emile Verhaeren, in De
Telegraaf, 19 december 1916, Avondblad, Tweede Blad, p. 6; Jean Tousseul, in
Groot Nederland, jg. XVIII, 1920, d. I, p. 228-235; Italië kennen is Italië liefhebben
door Marie van Maanen, in Groot Nederland, jg. XX, 1922, d. II, p. 620; Couperus
in Vlaanderen, in Groot Nederland, jg. XXI, 1923, d. II, p. 258-262; Lode
Baekelmans, in De Bibliotheekgids, jg. IV, 1926, p. 93-94; [Willem Kloos.]
Herinnering, in De Nieuwe Gids, jg. XLIV, d. I, nr. 5, mei 1929, p. 573; Emiel Claus,
de mens, in Kunst, jg. I, 1930, p. 9-10; [Isidoor Teirlinck], in Isidoor Teirlinck Album.
Verzamelde opstellen opgedragen aan Isidoor Teirlinck ter gelegenheid van zijn
tachtigsten verjaardag 2 januari 1931, Leuven, De Vlaamsche Drukkerij, 1931, p.
120; [August Vermeylen], in Gedenkboek A. Vermeylen. Aangeboden aan August
Vermeylen ter gelegenheid van zijn zestigsten verjaardag 12 mei 1932, z.p., z.j.
[1932], p. 74; In memoriam Frans Franck, in In memoriam F. Franck, Antwerpen,
V. van Dieren, 1933, p. 40.
Voor de verspreide stukken: Iets over de godsdiensten in
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Noord-Amerika, in Nederlandsch Museum, Derde Reeks, jg. III, 1889, d. I, p. 5-25;
Een Amerikaanse verkiezing, ibid., 215-224; Lijkrede uitgesproken bij het graf van
Mr. Désiré Wauters, in Lijkreden uitgesproken bij het graf van Mr. Désiré Wauters,
in beschikbaarheid gestelden hoofdonderwijzer van Meigem [...], Deinze, Van
Coppenolle, 1889; Indrukken van een Belg in Nederland, in De Amsterdammer, 9
december 1894, nr. 911 en 23 december 1894, nr. 913; Het socialisme en de Vlaamse
landlieden, in De Gids, jg. LIX, d. I, februari 1895, p. 204-216; Flamingantisme en
flaminganten, in De Amsterdammer, 17 december [= januari] 1897, nr. 1021, p. 1;
Afsnee, in Gent Voorwaarts, jg. II, 1899, nr. 35, p. 4-5 (overgenomen in Gent XXe
Eeuw, jg. II, nr. 1, 31 januari 1911, p. 5); Een brief van Cyriel Buysse, in Vlaamsche
Gazet van Brussel, jg. X, nr. 62, 3 maart 1909; Laat ons de Leie!, in Vlaamsche Gazet
van Brussel, jg. X, nr. 300, 27 oktober 1909, (overgenomen in De Week, jg. I, 30
oktober 1909); Francisco Ferrer, in Ontwaking, jg. IX, 1909, p. 508; Mijn ‘kop’, in
De Week, jg. II, 1910-1911, 1 oktober 1910 (overgenomen in Amsterdamsch
Weekblad, 20 november 1910); Een opheldering, in De Week, jg. II, 1910-1911, 25
februari 1911; Over dierenbescherming, in Carolus, jg. I, 1911, nr. 14, 6 april 1911;
Pierre Marie, in Het Vaderland, 25 mei 1911, nr. 123, Ochtendblad B; Bij de
begrafenis van Maeterlincks moeder, in Het Vaderland, 17 juni 1911, nr. 144, Tweede
Avondblad B; De grote roeiwedstrijden Gent-Cambridge, in Het Vaderland, 31 mei
1911, nr. 129, Eerste Avondblad B; De roeiwedstrijden van Langerbrugge, in Het
Vaderland, 22 juni 1911, nr. 147, Ochtendblad; Droom en werkelijkheid, in Het
Vaderland, 3 juli 1911, nr. 41, Ochtendblad; Oprechte dankbetuiging, in De Telegraaf,
3 september 1911, Tweede Blad, p. 5; Centralisatie en ontvolking in Frankrijk, in
De Telegraaf, 7 juli 1911, 4-uur-editie, p. i (overgenomen in De Nieuwe Gazet, jg.
XV, 15 juli 1912, nr. 5222); Lafheid, in De Telegraaf, 27 november 1914, Avondblad,
Derde Blad, p. 9; Toekomst-uitzichten, in De Telegraaf, 8 januari 1915, Avondblad,
Tweede Blad, p. 5; De wreedheid van de oorlog, in De Vlaamsche Stem, jg. I, nr.
10, 10 februari 1915, p. 1; Open brief aan Anna de Savornin
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Lohman, in De Vlaamsche Stem, jg. I, nr. 35, 7 maart 1915, p. 1; Tweede open brief
aan Anna de Savornin Lohman, in De Vlaamsche Stem, jg. I, nr. 56, 28 maart 1915,
p. 1; Het recht, in De Vlaamsche Stem, jg. I, nr. 67, 8 april 1913, p. 1; Asylrecht en
onrecht I en II, in De Vlaamsche Stem, jg. 1, nr. 134, 14 juni 1915 en nr. 139, 19 juni
1915; De moeder van het volk, in De Vlaamsche Stem, jg. I, nr. 170, 24 juli 1915, p.
1; De flambouw, in Belgisch Dagblad, 14-15 november 1915; Zij die wachten, in De
Amsterdammer, 26 december 1915, nr. 2009, p. 5 (overgenomen in Vrij België, 28
januari 1916); Het is geleden..., in De Telegraaf, 26 augustus 1916, Avondblad,
Eerste Blad, p. 2; Wat treft de vreemdeling in Holland?, in De Telegraaf, 6 oktober
1916, Avondblad, Derde Blad, p. 9; Café Normand, in Vrij België, jg. II, nr. 68, 8
december 1916, p. 5; [Vrede door recht], in Vrede door Recht, december 1916, p.
278; Het Belgisch volk, in La Belgique en guerre. Texte par Maurice Maeterlinck,
C. Buysse, L. Dumont-Wilden, Bruxelles-Paris, E. van Hammée-G. de Malherbe,
z.j. [1918]; Shopping, in De Telegraaf, 22 juni 1920, Ochtendblad, Tweede Blad, p.
5; Het merk ‘Volkenbond’, in De Telegraaf, 15 augustus 1920, Tweede Blad, p. 5;
De lieve wereld, in Groot Nederland, jg. XIX, 1921, d. I: Een avondje, p. 548-555
De leugen-bibliotheek, p. 555-559; Vivent les Boches, p. 559-560;
Cinema-bruggen-en-sporen, p. 561-562; ibid., d. II: Verkiezing, p. 132-136; ibid.,
jg. XX, 1922, d. I: Koele beschouwingen over een warme zaak, p. 220-224; Gelijkheid,
p. 290-293; Kunstrijden, in De Haagsche Post, jg. XVII, nr. 893, 13 december 1930,
p. 34; De strijd tegen de vivisectie, in Arbeiders-Toerisme nr. 8, augustus 1934.
Van de hak op de tak is opgenomen volgens de publikatie in De Haagsche Post,
tussen 7 juli 1917 en 16 augustus 1919; voor de datering van de afzonderlijke stukjes
zie de Inhoudsopgave achteraan.
Rommelkruydt is opgenomen volgens de publikatie in De Telegraaf, tussen 14
januari en 20 juni 1920; voor de datering van de afzonderlijke stukjes zie de
Inhoudsopgave achteraan. De verhalen en opstellen in het Frans bevatten de volgende
teksten: Petits contes. Le Cheval, Le Baptême, Le Garde, in
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Le Réveil, jg. V, nrs. 19-20, juli-augustus 1895, p. 9-26; Les Grenouilles, in La Revue
Blanche, Tome X, Premier semestre, januari 1896, p. 13-21; Les Mauviettes, in Le
Magazine International, jg. II, nr. 7, juli 1896, p. 263-267; Flamands et Flamingants,
in L'Etoile Belge, 48e année, nr. 39, 8 februari 1897; Les lettres flamandes, in La
Revue Encyclopédique, 24 juli 1897, p. 611-613; Hommage à Zola, in Livre
d'Hommage des Lettres françaises à Emile Zola, Paris-Bruxelles, 1898, p. 44-45;
Juin 1899, in Le Calendrier des Bergers et des Bergères. Prose et vers de Camille
Lemonnier [...], Gand, N. Heins, 1899, p. 14-15; Flamands et Hollandais devant les
langues étrangères, in Bulletin de l'association flamande pour la vulgarisation de
la langue française, 15 augustus 1900, nr. 7; Albert Guequier, in Albert-Frédéric
Guequier. Docteur en médecine. Assistant à l'université de Gand. 16 novembre
1870-27 février 1901; Au Fil de l'Eau et sur les calmes Rives, in En Hollande. 25
Lithographies par Armand Heins, Gand, N. Heins, 1902; Villes des Flandres, in
Notre Pays, T. 1, La Race et le Milieu Belges, Bruxelles, G. van Oest et Cie, 1909,
p. 277-286; Georges Eekhoud, in La Société Nouvelle, jg. XIX, Tweede serie, 1914,
p. 18; [Enquête] A propos de Amoureuse. Toneelspel van Georges de Porto-Riche,
in De Telegraaf, 8 april 1915, Avondblad, Tweede Blad, p. 6; Souvenir de Jeunesse,
in La Revue de Hollande, jg. II, d. III, 1916, p. 125-130; Enquête sur l'influence de
l'esprit français en Hollande, ibid., p. 520-521; La jeunesse de Maurice Maeterlinck,
in Gand artistique, jg. II, nr. 3, 1 maart 1923, p. 48-49; La première lecture de
L'oiseau Bleu, in Gand artistique, jg. VI, nr. 1, januari 1927, p. 7; ‘Bazal’ en Flandre,
in Europe, jg. XX, nr. 78, 15 juni 1929, p. 201-207.
Tot slot van deze Inleiding rest ons de aangename plicht onze dank uit te drukken
aan Mevrouw Barones Maddy Buysse, die haar toestemming heeft verleend het
onuitgegeven werk hier te publiceren, en aan de diverse instellingen (Archief en
Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, Antwerpen; Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum, 's-Gravenhage; Museum Rietgaverstede, A. Janssens, Nevele;
Universiteitsbibliotheek, Gent) die de documenten ter beschik-
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king stelden. Niet onvermeld mag ook blijven dat onze gegevens aangevuld konden
worden dank zij het onderzoek dat werd verricht door Jenny Dheedene, Chris Ghysels
en Vera Claes, tewerkgesteld in een B.T.K.-team dat een Buysse-tentoonstelling
heeft voorbereid en ook een Herdenkingsalbum heeft samengesteld n.a.v. de vijftigste
verjaring van Buysses overlijden.
Alle in deze uitgave van het Verzameld werk voorkomende noten zijn van Buysse
zelf.
A.M. Musschoot

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

XLIV

Errata
Deel 1
p. 33

r. 19

geef

lees gaf

p. 485

r. 18

koelheil

lees koelheid

p. 846

r. 12

zwilde

lees wilde

p. 86l

r. 2

Goeiende

lees Gloeiende

p. 922

r. 17

Maat

lees Maar

p. 937

r. 31

zij

lees bij

p. 976

r. 22

door

lees daar

p. 988

r. 13

kinderlijke

lees kinderlijk

p. 377

r. 12/13

en en

lees en

p. 512

r. 10

opeens

lees oprees

p. 622

r. 32

ieder

lees iefer

p. 718

r. 17

terzij

lees hetzij

p. 134

r. 12

beurt

lees buurt

p. 308

r. 4

Lea

lees Leo

p. 430

r. 30

gewaarwerd

lees gewaar werd

r. 31

hyppisch

lees hippisch

p. 887

r. 11

sigar

lees cigar

p. 1102

r. 15

Va

lees Wa

p. 1162

r. 23

in spannend

lees inspannend

p. 1202

r. 21

behoefde

lees behoefte

p. 72

r. 9

Wee

lees Weer

p. 76

r. 13

zie

lees zei

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

XLV

p. 430

r. 24

's prekers

lees 's sprekers

p. 663

r. 16

vastgeraden

lees vastberaden

p. 681

r. 24

toch

lees tot

p. 1113

r. 13

de

lees da

p. 1209

r. 9

ee

lees mee

p. 1221

r. 9

noch

lees nog

p. 211

r. 38

zijn

lees zij

p. 291

r. 35

‘Vaderland’

lees ‘Vaterland’

p. 439

r. 36

ogen en

lees en

p. 610

r. 18

ganse

lees gans

p. 717

r. 3

met

lees met het

p. 987

r. 2

rivieren

lees rivier en

p. 1249

r. 16

les

lees sur les

p. 1254

r. 8

bleu-sombre

lees bleu sombre

p. 1262

r. 28

cette

lees cet

Deel 5

Amsterdam

Amsterdam

p. 1267

r. 23

la

lees le

p. 1299

r. 21

bleu-pâles

lees bleu pâle

p. 1301

r. 14

entr' ouvert

lees entrouvert

p. 1306

r. 9

cîme

lees cime

gris-sombre

gris sombre

r. 19

ténèbre

lees ténèbres

r. 9

d'un

lees d'une

p. XVI

r. 5

1905

lees 1906

p. 492

r. 27

Allen

lees Alleen

P. 499

r. 8

fraiches

lees fraîches

p. 501

r. 29

là bas

lees là-bas

p. 521

r. 31

Rheims

lees Reims

p. 530

r. 9

n'atellerait

lees n'attellerait

p. 1314

Deel 6

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

p. 561

r. 26

Interprête

lees Interprète

p. 570

r. 6

zijn

lees zij

p. 618

r. 9

geällieerden

lees geallieerden

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

1

Vlaamse kroniek
door Prosper van Hove
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Belgische intellectuele toestanden
I
Vlaanderen ontwaakt! Vlaanderen is wakker!...
Herhaaldelijk horen wij die juichkreet van herleving aanheffen, en terwijl schuimt
het bier in de glazen, en heldenzangen klinken, een beetje hol, omdat men toch wel
voelt dat nog niet zo heel veel is gebeurd tot staving van die geestdrift.
Toch is er iets gebeurd, en elke dag komt er wat meer. Er is een herleving, een
bewustzijn, onrijp nog en onzuiver, maar een bewustzijn althans, van hogere nationale
eigenwaarde.
Er werd heel wat gedaan in een grond die sinds vele jaren haast volkomen braak
lag. Men spreekt Nederlands, of mag het spreken, in raden en justitie-hoven; er wordt
in 't Nederlands gedoceerd; men heeft Nederlandse opschriften van straten en op
publieke gebouwen naast de Franse, en, in menige plaatsen, zelfs tot uitsluiting van
de Franse. Steeds talrijker ook verschijnen de in 't Nederlands opgestelde couranten.
Vroeger leek het ‘flamingant-zijn’ belachelijk in de ogen van het groot publiek.
Heden ten dage is het voor velen een eer en een trots zich overal als flaminganten
aan te melden. En het wordt meer en meer van 't Vlaamse element, dat Vlaanderen
zijn verheffing verwacht.
De toestanden in Vlaanderen zijn heel duidelijk afgetekend. Vlaams... Frans. Voor
een gedeelte van de bevolking (de meer gegoede klasse) is de omgangstaal algemeen
Frans (zij het dan ook soms heel lelijk Belgisch-Frans). Voor de mindere klasse is
de omgangstaal het Vlaams, of, juister gezegd, een of ander Vlaams dialect, zeer
verschillend van stad tot stad en van gewest tot gewest. Zo verschilt b.v. het Vlaams
dat te Antwerpen gesproken wordt enorm veel van dat wat gebruikt wordt te Gent,
wat op zijn beurt ook heel anders is dan de gewestelijke spraak van Brugge. Beiden,
Franssprekenden en
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Vlaamssprekenden, hebben natuurlijk hun couranten; maar hier vertoont zich het
zeer eigenaardige verschijnsel dat de Franssprekende Belg zijn intellectueel voedsel
vindt in dagbladen, die opgesteld zijn in een taal, zoals hij die ongeveer spreekt,
terwijl de Vlaamssprekende Belg dat zelfde voedsel moet zoeken uit couranten die
geschreven zijn in een taal zoals hij die per se niet spreekt.
Vandaar, al dadelijk, een ondergeschiktheid van het Vlaams element, tegenover
het Frans. De Frans-Belgische courant mag in ‘mooie’ taal geschreven zijn, zo mooi
als het maar kan, het stoort zelfs de gewoonste lezer niet; integendeel. Hij voelt iets
van dat mooie, het klinkt hem ‘echt’; hij zou zichzelf geenszins aanstellerig noch
overdreven vinden, als hij ook, in 't alledaagse leven, sprak, of spreken kon, zoals
de courant schrijft. Want laten we 't in godsnaam niet vergeten of niet loochenen: de
Vlaming heeft, - buiten zijn zelfstandigheid als Vlaming, - veel van een Fransman
in zijn aard en zijn karakter, en lijkt doorgaans, in zijn manier van leven en de dingen
op te vatten, meer op een Fransman dan op een Noordnederlander, hoever hij ook,
wat de taal betreft, van de eerste verwijderd is, en des te dichter bij de tweede schijnt
te staan. Dat is een feit dat niet kán geloochend worden. Het Vlaamse volk, vertakking
van de grote Nederlandse stam, ís een zelfstandig ras of zal het worden, maar als
men vergelijken wil, dan staat het, - toch op dit ogenblik nog en ondanks de taal, dichter bij Frankrijk dan bij Holland; en daarom heb ik ook wel eens de waarheid
betwijfeld van deze m.i. te algemeen in absolute zin gebruikte kernspreuk: ‘De taal
is gansch het volk’.
Doch heel anders als boven beschreven, is het geval met de in 't Vlaams opgestelde
couranten. De zoveel mogelijk beschaafde taal, die daarin wordt gebruikt, lijkt vals,
en stijf, en aanstellerig, en conventioneel, in verhouding tot het algemeen gesproken
omgangsdialect. De Frans-Belgische courant spreekt met de klank van een stem uit
het volk (wel te verstaan uit dit gedeelte van het volk dat het Frans als ‘natuurlijke’
taal gebruikt); maar de in 't Vlaams opgestelde courant luidt tot nog toe als de
wanklank van een stem buiten het volk. Er ontbreekt harmonie!...
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Het eerste streven (dat spreekt vanzelf) moet zijn om die verbroken harmonie tussen
volk en taal weer te herstellen. Hoe zal men het bereiken? Zal de geschreven taal tot
de verschillende gewestelijke dialecten afdalen, of zal zij die, integendeel, in de
beschaafde taal trachten op te nemen en te versmelten. Dit laatste zal wel het
hoofdzakelijk streven en wellicht het eindelijk resultaat zijn. Er moet een algemeen
beschaafde, zowel gesproken als geschreven Vlaamse taal tot stand komen. En hier
treden dadelijk de grote leermeesters op de voorgrond: de courant en het boek.
Vooral aan de courant, die overal verspreid, direct en dagelijks tot het volk kan
spreken, wordt de gewichtige taak opgedragen. Zij moet ons voorlichten, ons de
goede weg aanwijzen. Door haar pogen moet het, hoofdzakelijk in de eerste opleiding,
lukken of mislukken.
Tot nog toe, helaas! is het niet goed gelukt. De Vlaamse dagbladen, ofschoon ieder
jaar talrijker, en steeds meer en meer onder het volk verspreid, staan nog te veel
buiten het volk dat zij tot hoger bewustzijn en opvoeding moeten leiden. Waarbij
komt dat? Is de opvoedingsmethode slecht? Of wil het volk niet gaarne mee, uit
onverschilligheid, uit laksheid?... Of is 't ook iets dat nog heel ruime tijd moet hebben
om tot rijpheid te komen? Iets dat er wel eens komen zal, maar eerst na lange, lange
jaren vol strijd en teleurstellingen? Merkt men dan toch reeds enige vooruitgang?
Of is de toestand nog precies dezelfde als vóór jaren?
Er is vooruitgang. Dat lijdt geen twijfel. Het Vlaamse volk is niet meer zo
onverschillig als eertijds. Het wil wél gaarne leren, het wil mee, al gaat het dan ook
nog heel langzaam. De allereerste ontwikkelingsperiode heeft het reeds achter de
rug, en niet zonder graagte en verlangen staart het naar de toekomst uit.
Als de drukpers nu maar 't nodig geestesvoedsel verder geven kon! Helaas!... het Vlaamse volk heeft recht tot klagen. Algemeen wordt het, wat dat
betreft, heel slecht verzorgd. Over het hele Vlaamse land, niet enkel in steden en
dorpen, maar tot op de
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achterlijkste wijdten van het platteland, worden, heden ten dage, elke dag kleine
Vlaamse couranten verspreid, die door het mindere volk gelezen worden. De lust tot
lezen is er, en wordt met de dag aldoor groter; doch neem maar even die gazetjes op,
en terstond zult ge zien, wat voor onvoldoende voedsel de naïeve lezer daar wordt
voorgedist.
Vooreerst de stelselmatige tendentieuze richting, al naar gelang van de politieke
gezindheid van 't blaadje. Een van die blaadjes is in handen van de klerikale partij,
en alles wat er in voorkomt, tot zelfs de ‘faits-divers’ soms, draagt de stempel van
dat politieke drijven. Een tweede is beheerd door liberaal-gezinden, en draagt de
politiek-liberale stempel, een derde is socialistisch, een vierde christelijk-democraat.
Geen enkel, absoluut geen enkel, staat zuiver-onafhankelijk, wat juist zo hoogst-nodig
zou zijn tot betere opleiding van de lagere volksklassen. Las de eenvoudige lezer
maar meer dan één van die courantjes, dan was het kwaad zo erg nog niet; doch dat
doet hij niet, dat kan hij niet, dat mág hij soms niet, zoals b.v. het geval is op het
platteland, waar allerhande invloeden, - en niet het minst de invloed van de roomse
geestelijkheid, - hem de lezing van het ene blad toelaten, en die van alle andere streng
verbieden. Hij ontvangt dus vooreerst, zonder mogelijk onderzoek noch vergelijking,
zijn nuchtere, onbekookte, kleinzielig-tendentieuze politieke opinie ‘toute-faite’ uit
de handen van hen die de macht bezitten hem die op te dringen. Spreek niet met een
Vlaamse geklerikalizeerde boer over de politieke mening van een liberaal of socialist:
dat zijn voor hem vijanden, hij onderzoekt niet, hij wil niet eens naar een andere
opinie luisteren, zijn blaadje heeft hem geleerd dat het aartsvijanden zijn, en daar is
hij niet van af te brengen. Hetzelfde geldt dan ook, omgekeerd, voor liberalen,
socialisten en christelijke democraten.
Ziedaar reeds een versnippering en verlorengaan van vele, intellectuele
opvoedingskrachten. Het aldoor op de voorgrond treden van de politiek in bijna alle
de manifestaties van het Belgisch intellectueel leven, blijft steeds heel veel kwaad
stichten. Ik weet het wel, ook in andere landen heeft ieder blad, of bijna ieder blad,
zijn politieke kleur, maar daar drukt het niet zó overweldigend-zwaar op de lezer,
want daar blijft
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ook nog ruime plaats over voor niet-politieke artikelen, voor wetenschap en kunst.
In onze Vlaamse couranten is dit, op weinig uitzonderingen na, - en bij die
uitzonderingen reken ik in de eerste plaats met waardering de enkele bestaande
socialistische couranten, die ook over het geheel veel beter zijn dan de andere, - bijna
nooit het geval. Na het kleinzielig-politiek artikel komt, zeer uitgebreid, de reeks der
gebeurtenissen. En, het is bedroevend om te constateren: dáárin vindt de eenvoudige
lezer zijn grootste genot. Dát vooral maakt het kleine blad interessant voor hem. Ik
ken van die courantjes, die kolommen op kolommen vol staan met tragische verhalen
van moorden, brandstichtingen, ongelukken, rechterlijke vonnissen, en meer
akeligheden van die aard. Vooraan in vette letters staan de namen van de steden of
de dorpen waar het ‘gebeurd’ is, en de grote belangstelling van de naïeve lezer is
dan ook om zo een omslachtig relaas te lezen van iets dat op zijn eigen dorpje of
gehucht is voorgevallen. Er is mij verteld, - en ik heb alle reden om er geloof aan te
hechten, - dat de rondventers van die courantjes opdracht hebben om al het enigszins
belangrijke nieuws van die aard onder hun weg op te garen, en dit dan aan de redactie
of aan 't agentschap van het blaadje mee te delen. Deze rubriek is en blijft dan ook
het lijfstuk van 't courantje. Rest nog een beetje ‘buitenlands nieuws’, rechts en links
uit telegrammen of uit andere couranten, (doorgaans Franse of Frans-Belgische)
overgenomen; en eindelijk het bellettristische gedeelte: de feuilleton. Een eenvoudige
opsomming van enkele titels zal volstaan om een denkbeeld te geven van wat deze
rubriek zoal vullen moet. Het Vervloekte Geld, of de Wraak van een bedrogen
Echtgenoot; Het Spook, of de Vondeling van St. Hilda; de Vervloekte Dochter; de
Verwurger, doorgaans al vertalingen van Franse sensatiedraken van het ergste soort.
De toestand mag dus steeds nogal treurig heten. En toch is er een ogenblik hoopvolle
en blijde verwachting geweest. In de laatste tijd werd iets gewaagd, het oprichten
van een groot Vlaams dagblad, waarin meer ruimte zou worden gegeven aan
niet-politieke artikelen, aan bijdragen van letterkundige, artistieke en
wetenschappelijke aard. Het zou spreken tot een
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reeds meer ontwikkeld gedeelte van het Vlaamse volk. Er zou nu eens werkelijk een
grote, ernstige, Vlaamse courant bestaan, die kon vergeleken worden met om het
even welk degelijk dagblad van het buitenland. Het koos een goede titel: De
Vlaamsche Gazet, en deze verscheen in ruim formaat, met al het uiterlijk van een
groot, ernstig blad. Maar daar bleef het ook bij. Het sloeg ook al dadelijk een heftige,
politieke toon aan, sterk en systematisch antiklerikaal, en men kon spoedig merken
dat het op artistiek gebied in handen van een coterietje was, al niet veel ruimer van
blik noch verhevener van geest dan wat vroeger bestond. Haast nooit kwam een naam
van enige betekenis onder de artikels over letterkunde en taalkwestie, (deze laatste
dikwijls ongemotiveerd zeer heftig tegen al wat Frans is) en over het geheel, dat
doorgaans heel slordig geschreven was, lag een toon van vulgariteit, van trivialiteit,
die het voor een beschaafde lezer aller-ongenietbaarst maakte. Daarenboven nog
bleek het een financiële onderneming te zijn, een soort bazaar met premiestelsel,
waarin de courant onder haar eigen naam industrieprodukten aanbeval, van een
suspension-lamp tot een reeks geïllustreerde, ook meestal uit het Frans vertaalde
romans, met suggestieve titels als volgende: De dochter van de Galeislaaf, De Levende
Brug, Een vreselijk Liefdedrama, De afschuwelijke Gravin, De Twee geheime
Politie-agenten, enz. enz. Kortom, een volslagen teleurstelling voor een ook maar
enigszins intellectueel ontwikkeld publiek.
Men denke nu echter niet dat er zomaar in geheel Vlaams- België geen enkele
‘litteraire’ courant of revue bestaat. Er zijn er integendeel veel, heel veel, té veel.
Dat zijn voornamelijk de weekbladen. Zo wat te allen kante verschijnen ze, in
Antwerpen, in Gent, in Brussel, en ze zijn doorgaans vrij goed opgesteld, en zouden
wel nut kunnen stichten, als ze maar door een groter publiek gelezen werden. Maar
dit is alweer het ongeluk dat ieder van die uitgaven het orgaan is van een klein
coterietje, altijd min of meer vijandig gestemd tegen het orgaan van een ander klein
coterietje. Die stelselmatige verbrokkeling van krachten is een ellendig verschijnsel
in de gehele Vlaamse beweging, waar eendracht en samenwerking
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juist zo broodnodig zijn. 't Is of 't in merg en bloed zit van de Vlaming om zich altijd
maar in kleine groepjes af te zonderen. Niet zo gauw heeft de jonge Vlaming wat
geschreven, of voelt hij in zich de kracht om iets te schrijven, of hij droomt van een
eigen kapelletje, waar hij eens goed de baas zal zijn, en vandaar uit, met enkele van
zijn vrienden en bewonderaars, begint hij te orakelen en dikwijls te schelden, niet
voelend hoe belachelijk klein hij doet, en hoe oneindig veel beter het voor de goede
zaak, en ook voor hemzelf zou wezen, indien hij zijn eigen, nog ongaar individuutje
maar eventjes opzij kon schuiven om voor het algemene doel te ijveren. Veronderstel
maar een ogenblik de thans in allerlei blaadjes verbrokkelde krachten, tot twee of
drie goede centrums verenigd. Terstond zou men iets flinks en degelijks hebben, iets
waarin men werkelijk belang zou stellen, en dat zonder enige twijfel zijn invloed
zou doen gelden. Nu blijft die invloed nog steeds veel te zwak.1. Wel verkrijgt men,
door áldoor te hameren op dezelfde koppen, meer en meer wat ik noemen zal: de
officiële rechten van het Vlaams; doch daarmee heeft men nog maar steeds 't
voornaamste: ‘de ziel van het volk’, niet getroffen. Het is alles wel goed dat de namen
van steden, van spoorwegstations, van straten, enz. nu overal ook in het Vlaams staan
naast het Frans, en dat alle ambtenaren het Vlaams moeten kennen, en dat er in 't
Vlaams, zowel als in 't Frans gedoceerd wordt, en dat er ook weldra, naast de Franse,
Vlaamse hogescholen zullen komen (want ik beschouw het als een onvermijdelijke
rechtvaardigheid dat die er zúllen komen), het is alles goed en wel, maar toch is dat
nog 't echte niet. ‘Ce ne sont pas des cris de nature, ce sont encore des cris de théâtre!’
Het zijn, m.a.w. slechts vertalingen van

1.

Dit artikel was gedeeltelijk geschreven vóór de verschijning van het nieuwe tijdschrift
Vlaanderen, dat de voortzetting is van het niet meer bestaande Van Nu en Straks. In
Vlaanderen zijn inderdaad enige van de beste Vlaamse krachten verenigd, en het is te hopen
dat dit maandschrift in Vlaams-België meer invloed zal uitoefenen dan al zijn voorgangers.
Ik hoop het zo, maar vrees dat de belangstelling en de steun toch weer als vroeger niet van
Vlaams-België, maar wel van Noord-Nederland zullen moeten blijven komen.
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woorden en gevoelens; en eerst dán zal het Vlaams werkelijk in Vlaams-België léven,
wanneer het er ongedwongen, als een spontane uiting zal ontstaan, wanneer b.v. de
Vlaming, in een koffiehuis of winkel komende, spontaan, zonder zelfs te denken dat
hij anders kan, zijn bestelling in het Vlaams zal uitdrukken; wanneer twee Vlamingen,
elkaar op straat ontmoetende, zich per se in het Vlaams zullen begroeten; kortom,
wanneer zij, werkelijk denkend en voelend in het Vlaams, onvermijdelijk en bij elke
gelegenheid, in alle de uitingen van dit denken en voelen, het Vlaams als hun eigen
echte taal zullen gebruiken, zoals de Hollander het Hollands en zoals de Fransman
het Frans gebruikt.
En zóver zijn we nog niet, láng nog niet. Het Vlaamse volk, in 't gros genomen,
is als een heel klein kind dat nog moet leren spreken. Men heeft het leren spellen en
dat kan het nu. Maar nu wil het meer weten, nu wil het ook leren lezen en praten.
Welaan, heren Flaminganten, die de mond zo graag vol hebt met mooi-klinkende
leuzen: ‘De taal is gans het volk! Geen taal, geen vrijheid!’ en meer andere van die
aard, vooruit dan! Laat het nu eenmaal geen holle klanken blijven! Aan 't werk! er
is genoeg te doen!
Genoeg, zou ik wel denken, is er nu reeds gescholden op het Frans, dat ons zo
weinig kwaad gedaan heeft. Laat ons nu eens niet meer afbreken, maar wel stevig
weer opbouwen. Nog nooit is er een mooiere gelegenheid geweest. Het volk wil op
't ogenblik naar u luisteren. Het is vol graagte en weetlust. Maar ander geestesvoedsel
moet gij het nu geven dan wat het tot nog toe gekregen heeft, dat kent het nu, daar
is het van oververzadigd. Dat eerste tijdperk behoort voorgoed tot het verleden.
Wie van de moedige, kranige strijders in woorden zal nu ook eindelijk eens
overeind staan en tot werkelijke daden overgaan?
Wie zal het oprichten, het inderdaad degelijke orgaan, zonder financiële
bij-exploitatie, het goede Dagblad (want dááraan heerst op 't ogenblik de grootste
nood) dat de morele en maatschappelijke hoeksteen van het Vlaamse gebouw zal
wezen?
Ja, Vlaanderen is ontwaakt, en Vlaanderen wacht. Gij hebt
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het wakker geschud en dat is uw grote verdienste. Maar nu moogt ge 't ook niet weer
in slaap laten vallen. Daarom, heren, haast u; want anders slaat het in zijn teleurstelling
wellicht weer naar de zuidergrens over!

II
‘Maar waát leest men dan toch eigenlijk in België, en meer speciaal in
Vlaams-België?’ zal men zich afvragen.
Naar aanleiding van het hierboven geschrevene, zou men wel tot de conclusie
moeten komen, dat men er, behalve enkele couranten en kleine tijdschriften, in 't
geheel niets leest.
Zó erg is het echter niet. Men leest toch wél in België, al is 't dan over 't algemeen
ook bitter weinig. En weer moet ik hier eerst en vooral een gunstige uitzondering
maken voor het reeds enigszins belezen en verlichte gedeelte van de mindere klasse
en de kleine burgerij. Juist die mensen, die zo weinig vrije uren hebben, besteden
wat zij kunnen aan lectuur; en de boekerijen van de verschillende afdelingen van het
Willemsfonds, het Davidsfonds en vooral van de socialistische coöperatieven, geven
in die kringen jaarlijks duizenden en duizenden boekdelen te leen. Maar wat te zeggen
van de hogere burgerij en van de adel, van de welgestelden, de rijken, de nietsdoeners,
die al de uren van hun dagen vrij-beschikbaar hebben, en ten minste op dit gebied
een nuttig voorbeeld zouden behoren te geven? De man leest er doorgaans, behalve
zijn courant, niets. De vrouw, daarentegen, interesseert zich over 't algemeen niet
voor de courant, uitgenomen voor wat zij geeft aan lokale nieuwtjes, maar zij leest
romans, b.v. de romans van Georges Ohnet, zij leest Cyrano de Bergerac en Quo
Vadis?
Deze twee werken zijn de grote glanspunten van de Belgische, (ook
Vlaams-Belgische) lectuur in de laatste jaren. Dit zijn de twee standaardboeken die
‘iedereen’ kent,... en bewondert, omdat ze door de ‘hele wereld’ bekend en bewonderd
werden. Want opmerkelijk is het dat de Belg nooit leest wat hij niet vooraf weet te
kunnen bewonderen. Een eigen opinie over kunst en litteratuur, (ik spreek in 't
algemeen,
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natuurlijk, want er zijn ook, zélfs in de hogere kringen, nogal talrijke gunstige
uitzonderingen), heeft hij niet. Eerst dán wanneer een boek alom door de pers en
door de grote massa tot meesterstuk is uitgeroepen, zal hij 't lezen, om erover mee
te kunnen praten.
Zijn eigen litteratuur, hetzij in 't Vlaams of in het Frans geschreven, kent hij zogoed
als niet. Hij kent zijn eigen schrijvers niet. Nog niet lang geleden moest de heer
Victor de Meyere hiervan de waarheid erkennen, waar hij, in afl. I en II van de Nieuwe
Arbeid, met een soort berustende bitterheid schreef:
‘Het wordt tijd eerlijk te wezen tegenover ons zelven en openhartig te bekennen
dat onze literatuur in Vlaanderen geen lezers telt, dat onze boeken er geen nut stichten
en dat ons volk zijn schrijvers onwetend blijft. Het is nu eenmaal zóo. Laat ons door
geen holle woorden den kuil vullen die ons van het volk afscheidt, wij hebben te veel
misbruik van de woorden gemaakt en zijn niet meer bij machte in de woorden ons
eigen geweten te ontdekken. De zaak is, dat prozaschrijvers in den vollen zin van 't
woord alleen beschikken over een klein publiek, bestaande uit
op-voorhand-geweten-sympathieken. De dichters ook hebben hun wereldje van
vrienden en bewonderaars. Iedereen woont er zoo in een gulden huisje en gelooft er
zich een halve godheid’...
Talrijke voorbeelden zou ik daarvan kunnen aanhalen. Het heeft b.v. jaren en jaren
geduurd, vóór de bewoners van hun eigen geboorteplaats (verre van er iets van
gelezen te hebben), eenvoudig maar wisten dat de gezusters Loveling en Cyriel
Buysse Vlaamse schrijvers waren. Op Avelgem, Stijn Streuvels' woonplaats, weten
de negen tienden van de bevolking niets beter dan dat Streuvels eenvoudig een
broodbakker is. Dit heeft misschien wel iets voor. Het geeft die schrijvers goede
gelegenheid om ongestoord hun typen en onderwerpen te bestuderen, maar hoe
ontmoedigend toch van een andere kant! Camille Lemonnier, België's grootste
litteraire werker, schreef vijftig boekdelen. Hoeveel Belgen hebben er vijf van
gelezen? Hoeveel Belgen weten zelfs ook maar eenvoudig, dat hij een beroemd
schrijver is? Maurice Maeterlinck, op 't ogenblik België's grootste litteraire glorie in
het buitenland,
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wordt nog steeds door zijn landgenoten met wantrouwen aangezien. Velen
beschouwen hem nog altijd als een ‘fumiste’, een grappenmaker, die de mensen voor
de gek wil houden. Hoeveel Belgen hebben de werken van Emile Verhaeren, van
Georges Eekhoud, van Georges Rodenbach gelezen? Hoeveel de werken van de zo
buitengewoon schitterende schaar dichters en prozaschrijvers van La jeune Belgique?
En wie onder de intellectuelen in België herinnert zich niet het bedroevend-komisch
geval van die Brusselse dame, bij wie iemand bewondering voor de Costers
Ulenspiegel trachtte op te wekken, en tot antwoord kreeg: ‘C'est dommage que ce
soit écrit en Flamand; je ne peux pas le lire.’
Eén enkel, onder alle Belgische schrijvers, zowel Frans als Vlaams schrijvenden, is
blijven leven en wordt nog steeds gelezen, vooral in de lagere, Vlaamse volksklassen:
Henri Conscience. Ik weet nog ouderwetse boerderijen, waar, in geheime kasten,
onder een rommel van allerlei andere dingen, enkele van die oude, door de tijd en
door 't beduimelen half opgeteerde boekdeeltjes van vroeger worden bewaard. Zij
zijn gedrukt met kleine letter op pagina's van twee kolommen, en naïeve plaatjes
versieren de grijze of gele omslag. En soms, op winteravonden, haalt de boer of de
boerin ze daar onder vandaan, en bij een walmende lamp, rondom het knetterend,
rood-dansend-oplaaiend haardvuur, worden De Leeuw van Vlaanderen, of Hugo van
Craenhove, of De Loteling, of Wat een moeder lijden kan, nog voorgelezen. Het
romantische, het on-reële, dat-wat-niet-kán-gebeuren, trekt die naïeve wezens aan.
Het is hún poëzie, die hen voor een ogenblik uit de ruwe slommer van het alledaagse
leven haalt. En toch... het zijn, zoals ik zei, altijd oude en versleten deeltjes, ik zie
er nimmer nieuwe, en ik vrees, dat zélfs Conscience onder zijn volk aan het
verdwijnen is, nog vóór hij door een ander populaire volksverteller in het hart van
het volk vervangen wordt.
Door wie, door wat zal hij vervangen worden?... Daar waar men Conscience niet
meer leest, en ook niet dagelijks, of wekelijks, het klein courantje krijgt, dat, vol met
zijn nare verhalen over diefstal, brand en moord, het enig geestes-
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voedsel is geworden van duizenden en duizenden,... bemerk ik sinds reeds lange tijd
de verschijning van een vreemd soort boeken en boekjes, slecht gedrukt, onbeholpen
en slordig als taal, versierd op de omslag door een of ander godsdienstig emblema.
Het zijn ‘godvruchtige’ katholieke boeken. Zij dragen stichtelijke titels, als b.v.: De
Godsdienstige week van Vlaanderen, het Handboek van het Genootschap van den
Heiligen Franciscus Xaverius tot bekeering der Zondaren, de Kleine Bode van het
Allerheiligste Sacrament, de Liefdadigheid, Bode van het godvruchtig werk der
Broeders van den Heiligen Antonius van Padua, en geven verhalen van bedevaarten
naar Lourdes, van mirakels, van missies in de verre vreemde landen, enz. enz.
Om de lezer een idee te geven van het intellectueel voedsel dat daarin aan een zeer
ruim gedeelte van de Vlaamse bevolking wordt toegediend, wil ik eenvoudig enkele
fragmenten aanhalen uit de Liefdadigheid, Kerkelijk goedgekeurd maandschrift voor
de Algemeene Vereeniging en de devotie van den H. Antonius v. Padua. Ze zijn op
zichzelf zó veelzeggend, dat alle commentaar daarbij overbodig is. Ik citeer namelijk
uit de rubriek Dankzeggingen voor verkregen gunsten van den H. Antonius, en
eerbiedig de daarin gebruikte taal en spelling.
Lokeren. ‘Langen tijd had ik hevige pijnen in den buik en niettegenstaande al de
remediën en hulpmiddelen van den geneesheer verergerde de kwaal van dag tot dag.
Eindelijk beval de doctoor dat er eene vreeselijke operatie moest gebeuren door
bekwame professors Chirurgiens uit Gent. Ik en mijne familie waren ontroostbaar;
doch, wetende dat de H. Antonius een geneesheer is boven al de geneesheeren, namen
wij onzen toevlucht tot dien grooten Mirakeldoener, vereerd in 't Kapelleken te
Zele-Heikant, alwaar ik reeds in andere omstandigheden geholpen was geweest.
Wij begonnen eene novene, beloofden eene bedevaart aldaar en 3 frank voor de
vergrooting van 't Kapelleken. En God en den H. Antonius zijn gedankt! Zonder de
minste operatie en tot een ieders verwondering ben ik geheel en gansch genezen en
heb al mijne beloften met liefde vervuld.’
L.
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IJzendijke. Gelieve het volgende in uw maandschrift op te nemen:
‘Wij hadden in onzen stal een allerschoonste merriepaard, van hetwelk wij reeds
verscheidene veulens gehad hebben, die, na gezond geboren te zijn, telkens op korten
tijd stierven. Dit jaar ook werd zij bevrucht, en vermits alle hulpmiddelen vruchteloos
waren, beloofden wij aan den H. Antonius 15 frank indien alles goed mocht gaan.
Het veulen is blijven leven. Ik geef ook nog 5 frank wegens behoudenis van twee
andere veulens; en indien de H. Antonius nog een vierde veulen geneest, zal Hij nog
5 frank daarvoor ontvangen.’ B. St. Cornelius-Horebeke. ‘Onze vaars werd schielijk
zoo onpasselijk, dat wij dachten, dat zij maar eenige stonden meer te leven had.
Aanstonds namen wij onze toevlucht tot den H. Antonius en deden haar de
medaillie-duivelsbezwering rond den hals en tot meerdere eer en lof van onzen goede
Beschermer, was zij eenige uren later geheel hersteld.’
T.H.
N... ‘Mijnen hond was ziek. Ik beloofde 5 frank aan den H. Antonius als hij binnen
twee dagen genezen zou zijn, de bepaalden tijd was nog niet voorbij of hij was
genezen. Lof en eer aan den goeden Beschermer, en een abonnement op de
Liefdadigheid uit dank voor de bekomen genezing.’
B.
Haasdonk. ‘Genezing eener vrouw en van een ziek varken, na belofte van mis ter
eere van den H. Antonius.’
Oostnieuwkerke. ‘Over eenige maanden werd er een goudstuk van 20 frank in een
papier omwenteld, door onoplettendheid in 't vuur geworpen. De asschen waren
alreeds op het land uitgestrooid, toen wij de misgreep bemerkten. Na vruchteloos
zoeken namen wij onze toevlucht tot den H. Antonius. Hoe groot was onze
dankbaarheid niet jegens den Wonderdoener toen de schoolzuster ons zes weken
naderhand het goudstuk onbeschadigd terugbracht; zij had het afgenomen van kleine
kinderen die er mee speelden en die het op onzen akker gevonden hadden waar wij
er zoolang vruchteloos naar gezocht hadden.’
Kalken. ‘Verlies in zaken hersteld, na belofte van 2 frank en novene ter eere van
St. Antonius.’
Lokeren. ‘2 frank aan St. Antonius, voor het passeeren van mijn exaam, welke
zeer goed gelukt is.’
W.
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Ichtegem. ‘Eene moeder belooft 10 frank aan den H. Antonius voor hare dochter,
dat zij moge haar verkeer verlaten en moge eenen goeden man vinden.’
Menen. ‘1 frank en novene om eene genezing af te smeeken. Belofte van
abonnement op de Liefdadigheid en bekendmaking.’
Wielsbeke. ‘Ik verhaast mij, mij zoo gauw mogelijk te doen herinschrijven op de
Liefdadigheidsbode, want sedert ik mijn kwijtschrift geweigerd heb, zijn mij alle
soorten van tegenspoed overgekomen, die ik hieraan toewijt. Ik hoop dat de H.
Antonius voortaan mij zal ter hulp komen zooals vroeger en dank Hem op voorhand.’
V.d.B.E.
En zo gaat dat voort, bladzij aan bladzij!...
Ziedaar de algemene, treurige toestand. Des te treuriger, als men bedenkt, dat
‘afzonderlijk’ en verloren midden in die massale onwetendheid, zoveel goede sterke
krachten leven, die tot het nut van allen zouden gebruikt kunnen worden. Er zijn
‘prachtige uitzonderingen’ op intellectueel gebied in België, mensen die in allerlei
richtingen ontwikkeld zijn, die álles lezen, die volkomen op de hoogte zijn van het
groot-wereldse geestesleven. Maar het zijn en blijven tot nog toe, helaas!
uitzonderingen, mandarijnen, intellectuele aristocraten, zonder verband met wat er
omheen is, en dus zonder directe invloed op hun volk, als vaste en heerlijke, doch
ontoegankelijke eilanden midden in een logge, brede stroom.
Wellicht zal men mij verwijten dat ik onrechtvaardig oordeel over die superieure
individualiteiten, en dat ze toch wél veel doen voor hun volk, en dat zij namelijk, in
tal van steden, de oprichters van de ‘University-Extension’ zijn geweest. Dat is wel
waar, en nog niet lang geleden las ik in het Frans-Belgisch blad Le Petit Bleu, een
artikel, dat zeer sterk mijn goedkeuring wegdroeg. Het heette Lectures Populaires,
en begon als volgt:
‘Parmi tous les moyens qu'on a préconisés, qu'on a essayés pour l'insinuation au
peuple Belge du goût de la lecture, il en est un excellent, et dont on ne saurait trop
encourager l'extension. Il a suffi d'appeler, l'hiver, durant les après-midi de dimanche,
en une salle bien chauffée, le monde des laborieux
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que le chômage dominical libère ce jour-là, et de leur faire la lecture. Le succès a été
immédiat, il a été imposant. Or, cela vaut une remarque, car, hélas! nous le savons
trop bien! dans notre pays on n'a guère instinctivement de sympathie pour la littérature,
et ce ne sont pas seulement les productions littéraires du cru que le Belge néglige et
même évite de connaître. C'est, en général, tout ce qui, dans l'admirable domaine de
la pensée, se présente sous la forme livresque. Il y a des peuples “liseurs”, il y en a
qui sont tout le contraire. Nous rentrons dans la catégorie de ces derniers.’
Welnu, wat de schrijver van dit artikel vroeg ‘pour le monde des laborieux’, dat
vraag ik ook, voor alle klassen van de Belgische samenleving, want allen, als massa
genomen, hebben het evenzeer nodig. Ons volk leest niet. Ons volk is onwetend en
daardoor verlaagd. En zij, de enkelen die wél veel lezen en veel weten, zij, die
werkelijk, door hun uitgebreide kennis, de macht bezitten om ons volk, ons ganse
volk te verheffen, moesten nog meer, nog veel veel meer doen dan wat tot nog toe
geschiedde, eer we met recht de juichkreet mogen aanheffen:
‘Vlaanderen! (of, beter gezegd, België) ontwaakt! België is wakker!’
Ik wou maar dat mijn woorden een stoot aan die beweging konden geven.
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Vlaamse vrouwen
De Vlaamse werkvrouw, - een werkslavin - en de Vlaamse vrouw uit de hogere
standen, - groot-industrie of adel - lijken veel op de werkvrouw en de rijke vrouw
uit andere landen, maar een heel apart type is wel de Vlaamse vrouw uit een zeker
gedeelte van de bourgeoisie. Die is bijna, - in 't algemeen genomen, natuurlijk - met
geen andere te vergelijken; en daarom noem ik haar bij voorkeur als een type van
echt Vlaamse vrouw.
Wie heeft ze niet ontmoet in onze steden, mooi dikwijls en flink gebouwd, stralend
van gezondheid, een uitdrukking van tevredenheid en geluk op 't fris gelaat, één
opbloeiing van vlees en bloed, zoals Rubens en vooral Jordaens ons die in hun
meesterstukken hebben voorgesteld?
Een prachtig ‘dier’ zou men haast durven zeggen. En 't is of ze wel instinctmatig
weet dat het animale en sensuele haar mooiste eigenschap is, want daarin ontwikkelt
zij zich om zo te zeggen vanzelf, zonder dat het haar de minste moeite schijnt te
kosten, als een prachtige bloem op sterk-gemeste grond.
Zij is en voelt zich de gepaste levensgezellin van een man, die vooral in het
materiële zijn grootste genot zoekt. Zij houdt, als hij, van lekker eten en drinken, en
brengt gaarne vele en gezonde kinderen ter wereld.
Intellectuele kwelling kent ze niet; en toch is ze niet dom. Haar geest is vooral van
praktische aard, toepasselijk ontwikkeld voor het materiële leven van heel haar
omgeving.
Haar begrensd ideaal is niet moeilijk te verwezenlijken, want vast en duidelijk,
als in werkelijkheid te grijpen staat het voor haar geest omlijnd. Zij weet en voelt,
door opvoeding en door intuïtie, met haar gewoon gezond verstand, dat de natuurlijke
bestemming en het levensdoel van elke vrouw het huwelijk en
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het moederschap is; en daarom zal zij ook in de eerste plaats trachten te trouwen.
Haar hoeft men niet te komen spreken van de rechten van de vrouw, van vrouwelijke
zelfstandigheid, emancipatie en dies meer: een ongehuwde vrouw, volgens haar
mening, mist haar levensdoel en is niets, en een gehuwde vrouw is álles. Getrouwd
zijn, dus, is 't eerste stadium van haar geluk. Het tweede is een goede man te treffen.
Het derde, kinderen te hebben.
Een goede man is hij die genoeg bezit of verdient om haar in welstand te laten
leven, en die naar geen andere vrouwen omziet. Ik druk heel speciaal daarop: die
naar geen andere vrouwen omziet. Voor eigenlijke liefde van haar man is zij minder
verlegen. Liefde, heeft men haar geleerd, is in de eerste plaats zinnelijk genot, en dat
ligt vanzelf besloten in het huwelijk. Zo zal de man die naar geen andere vrouwen
taalt, dan ook vanzelf wel liefde voelen voor zijn vrouw.
Maar die ‘andere vrouwen’ zijn haar grote angst, het groot gevaar dat haar
levensgeluk bedreigt, want zij weet wel dat haar man, evenals alle mannen, vóór zijn
huwelijk met andere vrouwen heeft geleefd. Alles zal ze voortaan aanwenden om
die ramp te voorkomen. Zij zelf is goed en eerlijk, en voelt niet de minste lust om
haar man te bedriegen. Zij beschouwt zich steeds als zijn mindere, zijn heel veel
mindere, en in volkomen onderworpenheid geeft ze zich aan al zijn grillen over. Zij
is vrijwel zijn slavin geworden door het huwelijk, maar door dat zelfde huwelijk is
hij toch ook van haar, en nu moet haar groot en onverpoosde streven zijn hem voor
zich alleen te behouden.
Zij plooit en vormt zich meer en meer in alles naar zijn zin en zijn verlangen. Hij
beschouwt en behandelt haar als een ondergeschikte, en dat vindt ze goed. Hij oordeelt
dat de plaats van de vrouw in haar huisgezin is, en zij blijft in haar huisgezin. Hij
zelf gaat gaarne uit, maar alleen, naar 't café, met zijn vrienden, waar hij soms tot
laat in de nacht blijft vertoeven, en ook dát keurt ze goed, als hij maar altijd eindigt
met trouw bij haar terug te komen, en naar geen andere vrouwen omziet. Hoe langer
hoe groter wordt die schrik voor andere vrouwen, naarmate de man meer eigen
vrijheid neemt en zich des te meer van haar en zijn gezin verwijdert; want voor
hoeveel
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mannen van haar stand is het huwelijk niet een uitkomst om, met ongecontroleerde
autoriteit, nog meer dan vroeger volle vrijheid te genieten? Dat hij wellicht te veel
drinkt, dat hij wellicht zijn gezondheid te kwaad doet, komt haar minder zorgwekkend
voor. Veel eten en drinken behoort immers tot een soort van genot dat zij zelf, naar
aard en gewoonte, van jongs af heeft leren waarderen, zonder vrees voor haar sterke
gezondheid; maar die vrouwen, die vrouwen!...
Het duurt enkele jaren na haar huwelijk vooraleer dat groot probleem van haar
toekomstig geluk of ongeluk is opgelost. Gaat het op den duur verkeerd met haar
man, dan wordt zij een ellendig slachtoffer. Dan is ze geknakt en vernield, dan is ze
niets meer; want zelfstandigheid bezit ze niet. Maar loopt het goed met hem af, dan
bloeit zij op als een weelderige pioen, en geen geluk ter wereld schijnt haar zo
benijdenswaardig als het hare. Dan wordt zij eerst goed de volmaakte ‘bourgeoise’,
die zij volgens haar normale ontwikkeling worden moest. Haar massief, materialistisch
geluk krijgt een soort van arrogance, tegenover alles wat niet essentieel op haar eigen
voldaanheid mocht lijken. ‘Elle prend les formes opulentes et les grosses joues du
bonheur’, zoals een talentvol Frans-Belgisch schrijver, Léopold Courouble, het in
een van zijn laatste romans zo goed uitgedrukt heeft. Spreek haar dan maar nooit
meer over ideale dingen, over litteratuur of kunst b.v. - Litteratuur? Dat bestaat alleen
als feuilleton in de courant, en die leest ze trouw, dag aan dag. Schilderkunst? Zoals
de schilders vroeger werkten, ja; maar nu, die nieuwe school, met haar schelle kleuren,
met haar brutale vegen en vlekken... daar haalt ze eenvoudig de schouders voor op,
of schatert erom, als ze er zich niet diep aan ergert en verontwaardigt. Aan de wanden
van haar kamers hangen chromo's. Wat de muziek aangaat, idem. Het is ketelmuziek
wat men tegenwoordig hoort, en geen enkel deuntje kan men meer onthouden. Enkel
het toneel geeft nog wat aardigs: de Twee Wezen, om eens goed te huilen; en, als
men lachen wil, een aantal leuke, ondeugende comedies en kluchtspelen. Het toneel,
jawel, daar heeft men nog wat aan. Slechts bij uitzondering komt er een van die
nieuwerwetse rare stukken waar geen mens iets van begrijpt, of een van die vuile,
ruwe,
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gemene vertoningen, waarbij een fatsoenlijke vrouw zich wel zou schamen in de
zaal gezien te worden.
En zo groeit en bloeit zij op in haar vulgair en plat geluk, en zo worden ook haar
kinderen en heel haar omgeving, en zo voldoet zij ook ten volle aan haar man, die
alles in haar vindt wat hij verlangt: aan een kant de volkomen, ondergeschikte
onderworpenheid en het tevreden daarin berusten, en aan een andere kant het genotvol
materiële en animale van het leven.
Van dit soort mensen heeft de Frans-Belgische schrijver waarvan ik daareven sprak,
Léopold Courouble, ons op voortreffelijke wijze een trouw-realistische reeks typen
en toestanden geschilderd, in een serie van drie romans getiteld: La Familie
Kaekebroeck, Pauline Platbrood en Les Noces d'Or.
In België hadden die werken een mooi succes. Zij stegen tot drie, en zelfs tot vier
edities, wat werkelijk ongehoord is in ons land. Men vond ze geestig; ze deden lachen.
Zulke types, ja, die kende eenieder zo wat in zijn omgeving, en ook de taal die ze
spraken was zo echt van dat vreemd plat Belgisch-Frans vol verkeerde uitdrukkingen
en doorspekt met Vlaamse woorden, een soort van Frans dat de echte Fransen die
het horen, vol verbazing op doet kijken.
Het is wel de moeite waard uit die zeer eigenaardige werken een en ander aan te
halen. B.v. dit portret van de dikke madame Rampelbergh, in La Famille Kaekebroeck,
getekend door een kunstenaar als Courouble, zal niet licht uit ons geheugen gaan:
‘Quant à madame Rampelbergh dont la face écarlate, vergetée de couperose, rutilait
davantage encore sous les brides voyantes d'un chapeau scintillant de jais et de perles,
elle crevait au pied de la lettre dans une robe de soie gris d'acier, couleur de rollmops,
aux reflets aveuglants.
Sur sa gorge étalée et qui s'en allait houleuse, débordante se répandre jusque sous
les aisselles en expropriant les bras, un camée ovale, énorme, montait et descendait,
tel un ponton sur la mer.’
De familie zit aan tafel, heerlijk genietend van het lekker eten, en de
laag-bij-de-grondse gesprekken gaan hun gang:

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

22
‘Le filet jardinière n'eut pas moins de succès. On s'extasia sur les carottes à la crême
et les pommes de terre rissolées. D'où venaient-elles?’
‘Joseph Kaekebroeck expliqua que tous les légumes cultivés dans les environs’
(zij zijn in een villa, aan de zee) ‘et principalement les pommes de terre, avaient une
saveur exquise à raison de la nature du sol sablonneux. Et très sérieusement il entama
un petit cours de culture maraîchère.
- C'est une bonne idée, interrompit madame Rampelbergh sanglée dans un corsage
de piqué blanc. - Moi je vais commander ma provision de patates ici. Ce sera meilleur
et bien moins cher je suis sûre...
M. Posenaer fit alors remarquer que malheureusement les pommes de terre n'étaient
pas très abondantes dans le pays. Et puis, on ne devait pas l'oublier, il y avait les frais
de transport...
- Oui, dit Adolphine Platbrood, - ça coûte tout de suite. Mais moi je ne peux qu'à
même pas me plaindre. Nous avons de très bonnes pommes de terre à Bruxelles,
n'est-ce pas Jefke? J'ai un marchand de confiance’...
Maar onder 't lange tafelen worden de kinderen rumoerig, vooral een heel kleine,
die in een kamertje daarnaast zit, met de meid. Adolphine Platbrood, de jonge, mooie,
struise mama - Joseph Kaekebroecks vrouw - staat van tafel op en gaat hem halen.
- Figurez-vous, zegt ze, - que le gamin ne voulait pas manger sa panade. La fille
(de meid) ne savait plus de chemin avec.’ Allen kijken vertederd op, en de kleine
wordt mee aan tafel gezet. Een van de dames is jarig en er wordt champagne
geschonken.
‘Joseph fit aussitôt sonner son verre et proposa de boire à la santé de madame
Posenaer. Les flûtes s'entrechoquèrent au milieu d'un grand tapage de voix et de rires
qui arrêtaient les passants sur la digue. Et les enfants, rappelés du dehors, tournaient
autour de la table pour trinquer avec tout le monde.
Cependant, excité par le bruit, le petit Albert s'était dressé sur sa chaise et
brandissait un os de cuisse en poussant des cris aigus. On eût dit d'un jeune chef
d'orchestre prodige - beau-
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coup plus précoce que Mozart - dirigeant à huit mois une ouverture compliquée et
superbement polyphonique.
Par malheur, il continue de brailler quand l'animation des convives se fut apaisée;
et rien ne réussit à le réduire au silence, ni les mots de douceur d'Adolphine, ni les
yeux chargés de menaces de son père. Il allait ainsi crescendo, s'enivrant de son
vacarme, criant, riant, tapant son os de cuisse sur tout ce qui se trouvait à sa portée,
lorsque Joseph, à bout de patience, courut à lui et le soulevant de sa chaise, le secoua
dans les airs avec une frénésie furieuse:
- Ah ça, est-ce que tu vas te taire, sacré crapaud!...’
's Ochtends neemt de hele familie Kaekebroeck zeebaden. De jonge vrouwen zien
er aardig uit in 't badcostuum. ‘Adolphine et madame Posenaer sous un élégant
costume de flanelle bleue avec collet et jupe bordés de rouge, ne démentaient pas
les promesses de la robe.’ Maar de heren Rampelbergh en Verhoegen ‘sont couverts
d'abominables tricots de louage cent fois ravaudés et d'une couleur malade’ en de
verschijning van de dikke mevrouw Rampelbergh verwekt iedere ochtend een relletje
onder de strandwandelaars die van alle kanten komen aangelopen om te kijken.
‘Elle était habillée comme Erôs d'un court chitton de serge rose où saillaient les
arètes d'un corset formidable. Au moindre mouvement, sa gorge flasque, presque
liquide, ballottait comme ces tripailles sous les cahots des camions d'abattoir. Ses
bras rouges, monstrueux, se contournaient en anses loin du corps et les jambes sans
dessin étaient pareilles au fûts qui supportent le mastodonte. Telle, elle ressemblait
à une de ces terribles femmes de foire qui se font tirer le canon sur le ventre.’
Zo lachte men zeer hartelijk in België om die geestige, zo mooi geschreven boeken1.,
maar vreemd mag het heten, dat
1.

Als voorbeeld van Couroubles groot schrijverstalent, knip ik, uit La Famille Kaekebroeck,
deze enkele bladzijde, die door een Maupassant had mogen ondertekend worden. Man en
vrouw hebben het, gedurende vele jaren, met elkaar niet kunnen vinden; maar nu leeft eindelijk
de vrouw in ‘blijde verwachting’ en het vooruitzicht van deze gelukkige gebeurtenis heeft
ze met haar man verzoend, en heel innig zijn ze van elkaar gaan houden. Zij wandelen samen,
als verliefden, 's avonds langs het strand.
‘Heure charmante de tranquille et mélodieuse lumière, où le spectacle de la plage toute
fourmillante de bébés abandonnant à regret leurs châteaux-forts sur l'ordre des mamans et
des bonnes, leur ôtait la voix et les attendrissait d'une vision de bonheur ineffable.
Et quelle douceur, le soir, de se promener sur la digue loin de leurs bruyants compagnons,
d'écouter les romances qui s'envolaient par les portes large ouvertes des villas et se mêlaient
à l'harmonieuse rumeur de la mer! Jamais la musique ne leur avait semblé si impressionnante
ni si belle. Elle retentissait jusqu'au fond d'eux-mêmes et leur tirait des larmes...
Puis fuyant les terrasses remplies de buveurs, ils descendaient sur la plage et s'en allaient au
loin, près des petites vagues ourlées qui parlent sans cesse sur la grève, car elles sont les
lèvres de la mer...
De grands steamers passaient au large, mystérieux et illuminés, qu'ils contemplaient avec
un émoi de pitié pour les voyageurs aventureux. Et ils sentaient mieux le charme du bonheur
tranquille sur le sol bien-aimé...
Souvent ils s'attardaient aussi à guetter ces lumières lointaines, dansantes étoiles marines,
qui annoncent le retour des hardis pêcheurs...
Ils rentraient enfin, un peu las d'une journée si bien remplie. Et quand le chant éternel des
vagues les avait endormis aux bras l'un de l'autre, ils ne cessaient de se contempler encore
et reprenaient en rêve leurs courses de joie et d'amour...’
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heel weinig lezers even ernstig dachten: ‘Jawel zo zijn er toch werkelijk massa's bij
ons, en het is toch geen eer noch voorrecht voor een volk dát soort zo talrijk te
bezitten.’ Want, - het is niet te ontkennen - de personages en de toestanden door
Courouble getekend zijn geen grappige verzinsels noch eigenaardige uitzonderingen,
het zijn wel inderdaad zeer gewone, elk ogenblik voorkomende types en verschijnselen
in onze burgerklasse.
Ieder land toch heeft zo minder of meer soorten van individuen die dat land en
volk speciaal karakteriseren. Het is volstrekt geen flauwe onzin b.v. te zeggen dat
een Fransman lichtzinnig en ‘blagueur’ is, en een Hollander pedant en stijf, en een
Engelsman antipathiek-hoogmoedig, en een Duitser dikhuidig. Dit zijn inderdaad
zeer talrijk voorkomende eigenschappen bij die verschillende nationaliteiten, en al
worden zulke definities ook vals en onjuist, wanneer ze in te absoluut-algemene zin
worden toegepast, toch zijn ze geenszins zo maar uit de lucht gegrepen, en kunnen
ze wel
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degelijk, tot een zekere graad, de typerende eigenschappen van een vrij aanzienlijk
gedeelte van die volkeren kenschetsen.
Hetzelfde kan men ongeveer zeggen van het fysiek voorkomen van de verschillende
volkstypes. Een Fransman stelt men zich gaarne voor als klein en mager, bleek van
gezicht, en donker van haren; een Duitser, rood en dik, met opgeblazen wangen; een
Engelsman lang en dun met rooie of blonde haren. En alweer zijn dit heel talrijk
voorkomende types in die verschillende landen, zodat het nooit vals in de oren klinkt,
wanneer wij, zelfs in te absolute zin horen zeggen: de Fransman is klein, donker van
haar en mager, de Duitser zwaar en dik, de Engelsman rood, lang en rijzig van gestalte.
Is het b.v. niet wonderbaar hoe gemakkelijk men doorgaans zijn landgenoten in den
vreemde, ook vóór ze nog een enkel woord gesproken hebben, aan zekere speciale
eigenschappen herkent? Soms merkt men zelfs aan heel hun uiterlijk (buiten alle
kwestie van lokale klederdracht om) dat zij in die of die provincie moeten thuishoren;
en zelfs hun sociale rang en de betrekking die zij in de maatschappij waarnemen
staan vaak om zo te zeggen op hun uiterlijk te lezen. Zo herinner ik mij zekere
weddenschap met een vriend op een tentoonstelling te Brussel. Een burgermannetje,
dat geen van ons beiden kende, kwam ons in gebrekkig Frans de weg naar een of
andere afdeling vragen. Wij wezen hem de weg, en toen het mannetje vertrokken
was zei mijn vriend: ‘Ik zou willen weten tot welke nationaliteit die behoort, want
een Belg zal het niet zijn, dat merkt men aan zijn Frans.’ Het zonderlinge Frans van
het mannetje had mij insgelijks gefrappeerd, en wij begonnen te gissen, over zijn
nationaliteit, en ook over zijn sociale betrekking. Ik hield het er voor dat het een
drogist of zo iets was uit een grensplaatsje van Belgisch-Limburg. Mijn vriend meende
dat net een horlogemakertje was uit een grensplaatsje tussen de provinciën Antwerpen
en Noord-Brabant. Wij gingen er een weddenschap op aan, liepen het mannetje na
en ondervraagden hem. Hij was werkelijk horlogemaker, en wel van de
Hollands-Limburgs-Duitse grens. Eigenaardig was het dat wij alle twee de
grensbewoner in hem hadden gezien en gevoeld, en niet minder eigenaardig was ons
allebei
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ook in hem opgevallen iets klein-peuterigs, of hij, het hoofd een ietsje scheef gebogen,
met pietluttige aandacht naar kleine dingetjes stond te kijken of te luisteren.
En zo zal ook opvallen, voor de Belg, de vrouw waarvan ik even sprak, omdat
haar type, kenschetsend voor een hele klasse van de bevolking, bij ons zo talrijk is
vertegenwoordigd.
Ik had het erover, nog niet heel lang geleden, met een andere vriend, ook een
Frans-Belgisch schrijver die te Brussel woont, en heel veel liefde heeft voor zijn land
en volk, al ziet hij er ook helder al het minder goede van. Wij dineerden samen in
een restaurant, en aan een tafeltje vlak naast ons, zat een hele Vlaamse familie, die
blijkbaar op een intiem fuifje uit waren: een papaatje, reeds op leeftijd, met
kortgeknipte grijze haren, vurige koontjes en waterig-lichtblauwe oogjes; een mama,
enorm zwaar en groot, hijgend-amechtig in haar om de kolossale borst spannende,
hardblauwe satijnen japon met zwarte ramages; twee jonge meisjes, heerlijk fris en
gezond in hun lichtgrijze japonnetjes, maar ook al met een ietsje aanleg om te zwaar
te worden, en een slappe lange jongen van een jaar of vijftien, die met
voorovergebogen hoofd schrokkig zat te eten. Allen hadden hun servetten met een
tipje in de hals gestopt en de lippen smakten van genoegen.
- Une famille Kaekebroeck, fluisterde mijn vriend mij in 't oor. - Ecoute... ils
parlent Kaekebroeck1..
Wij namen hen tersluiks een beetje op, en luisterden naar de gesprekken. Zij
spraken inderdaad als in de boeken van Courouble, zelfs nog erger, en hun discours
liep uitsluitend over 't geen zij aten en dronken.
Het papaatje bleek Léon te heten met zijn voornaam, wat door de dikke mama
werd uitgesproken als Leion. Zij zelf, naar wij hoorden, heette Valérie, of, zoals 't
papaatje het uitsprak: Fallerey. Een van de jonge meisjes droeg de voor-

1.

Parler Kaekebroeck, waarmee bedoeld wordt plat Belgisch-Frans spreken, heeft in Brussel
burgerrecht verkregen.
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naam van Aimeï (Aimée) en de andere die van Leïonteïn (Leontine). De jongen
heette Albreïc (Albéric).
- Fallerey, je réghaal d'encor' une boutell' comme celui-ceï, savez-vous? 't Es fein
zelle! riep 't papaatje, smakkend met de tong, terwijl zijn waterige oogjes lachten
naar de fles die hij leeg schonk. En hij riep de kelner.
- Gharçon, encor' une boutell' du mêm'.
- Moi je ne sais plus boir', verklaarde Aimeï met een lieve glimlach van
verzadigd-zijn.
- Moi bien, lachte Leïonteïn, met stralende ogen en hoger kleurende wangen haar
glas ledigend.
Albreïc bleef sprakeloos met vette handen en lippen aan een kippebot kluiven.
Maar Fallerey nam haar servet uit de hals en stond met inspanning op.
- Qu'est-ce que vous allez fair' maman? vroeg Leion.
- Je dois sortir un instant; continuez seulement, je reviens, sprak de dikke mama,
blazend tussen de tafeltjes dringend.
- Moi ausseï, je vais avec, maman, verklaarde Leïonteïn. En zij verdween met haar
moeder in de achtergrond van de druk-bezette restauratiezaal. De anderen gingen
kalm door met eten en drinken.
Mijn vriend begon in stilte te filosoferen:
‘Daar hebt ge nu een staaltje van een groot gedeelte van onze bourgeoisie, 't Is
plat en lelijk, en toch, er is iets in wat me behaagt. Er is natuur, en waarheid, en
gezondheid in. Het is het tegenovergestelde van elke aanstellerij. Die dikke mama,
b.v. Zij zit aan tafel en merkt dat ze even op moet staan. Welnu, ze staat op. En 't lief
jong meisje schaamt zich niet om ook op te staan en met haar mee te gaan. Wat zou
een Française doen, in dergelijk geval? Niet opstaan. Een Hollandse? Ook niet. Een
Engelse? Nog veel minder. Gij zult mij zeggen: die zouden er wel voor zorgen dat
ze niet behoeven op te staan. Dat geef ik toe. Maar veronderstel dat ze tóch, malgré
tout, moesten opstaan, wat eigenlijk gebeuren kan? Welnu, ze zouden niet durven,
ze zouden zich liever ziek laten worden; of, stonden ze op, dan verklaarden ze zich
ongesteld en kwamen aan tafel niet terug. Welke van die beide handelwijzen is nu
de ware, de gezonde, de natuurlijke?
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Ontegenzeggelijk die van de familie K... Redeneert er maar over, schudt uw hoofd,
de familie K... heeft het bij 't rechte eind, en de Franse, de Hollandse, de Engelse,
stellen zich onnatuurlijk aan. Onze Belgen zijn praktische, gezonde mensen. Zie
maar die jonge meisjes. Vindt ge niet dat z'er fris, gezond, vriendelijk en vrolijk
uitzien? De gezonde vrolijkheid van de Belgische vrouw! Laat ik daar eens uw
aandacht op vestigen! Valt het u niet op hoe weinig ziekelijken, tobbers, zenuwlijders,
ontevredenen er onder onze vrouwen zijn? Vergelijk eens met andere volken. Denk
eens even aan de zenuwachtig-overprikkelde Françaises, aan de bleke, platmagerige
Engelse, aan de tobberige Hollandse met brillen, die wij hier voortdurend om ons
heen zien. Wat lijkt de Vlaamse daarentegen doorgaans flink, vrolijk en gezond!
Flink en gezond als een flink gezond dier! Een dier! ik heb het gezegd. Een mooi,
flink, gezond dier! En dít nu is jammer: er is té veel in haar van het natuurlijk-goede,
en té weinig van het... andere. Kijk eens naar Aimeï en Leïonteïn. Is het geen zonde
dat die mooie schepsels louter opgaan in 't materiële, dat ze niet denken, niet leren,
niet lezen! Laat ze gerust lekker eten en drinken, en, als 't moet... opstaan van tafel;
laat ze zich mooi sieren met kleren en juwelen, maar wat zonde, wat
beklagenswaardige zonde, dat er bij al dat mooi gezond-materiële toch zo weinig,
haast geen greintje heerlijk en verheven ideaal bestaat! 't Is om er bij te huilen, en 't
is om er voor te bidden: Heer, geef onze mooie, flinke, gezonde Vlaamse vrouwen
toch een greintje Ideaal!’....
De familie had afgerekend en was opgestaan. De ‘gharçon’ bracht overjassen en
mantels. Fallerey zag hoogrood en zuchtte van inspanning. Haar hardblauwe corsage
kraakte toen zij haar mantel om kreeg. Leion had moeite om zijn jas aan te krijgen.
De kraag kreukte telkens neer in zijn hals, het water stond hem in de ogen en een
zwart eindje sigaar dampte viezig onder zijn rooie neus. Maar de beide meisjes zagen
eruit als weelderige bloemen: Leïonteïn misschien een ietsje té rood, maar Aimeï als
een witte-en-roze roos zo fris, met heldere ogen die straalden van vrolijkheid en
levenslust.
Albreïc, slap en gebogen, liep, knabbelend op een tandestokertje, achteraan...
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Vlaamse volksspelen en vermakelijkheden
I
De wijze waarop een volk zich amuseert is zonder twijfel een van de levende
manifestaties van de ethische etnologie. Werken gaat niet altijd zonder dwang, - men
denke maar even aan het zwoegen van de arbeiders in de grote fabrieken, - maar het
vermaak geschiedt meestal naar eigen keus, in ruime, weldadige, zelfstandige vrijheid.
Hier wordt de mens, anders voortdurend gedrukt en gedwongen, weer natuurlijk en
zichzelf. Hij handelt instinctief en intuïtief, in zekere bewustheid van al zijn
genotsbehoeften. Hij is zijn eigen meester, en doet denken aan 't gelukkig dier in
volle vrijheid, dat, eenmaal bevredigd en verzadigd in alles wat het nodig heeft tot
zijn materieel bestaan, juist dát aanwendt tot zijn genoegen wat de Natuur hem heet
te doen. Een verzadigde poes zal zich verlustigen met in een kringetje gerold vóór
de warme kachel te liggen snorren, een jachthond zal voor zijn plezier drijven en
speuren, een vogeltje zal zingen. Zo ook gebruikt de mens, - ontwikkelder en
ingewikkelder dier, - zijn helaas te zeldzame uren van vrijheid, om naar echte aard,
in werkelijk zichzelf-zijn, van het leven te genieten.
Dit genieten kan ontstaan uit sterke inspanning van geest of lichaam, even goed
als in lui-liggen-mijmeren of zich materieel te goed doen. De een zal zich amuseren
met verzen maken of muziek spelen en de andere met sport en lekker smullen. Het
komt er niet op aan hoe het gebeurt, als het maar gebeurt uit eigen keus, in volle
vrijheid. Alleen dáárin zit de aard, de betekenis, het karakter.
Het ene volk amuseert zich veel meer en veel beter dan het andere. Er zijn bepaald
triestige naties, die niet goed weten wat plezier-maken is, en er zijn er andere,
pretmakende volken, die altijd klaar zijn om voor hun uren van vrijheid een of ander
feestje uit te denken. De Hollanders, b.v. met hun
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weinige volksspelen, zijn géén pretmakend volk. De uitspatting van populaire vreugd
loopt er doorgaans uit op ‘hossen’ en hoe uitbundig vrolijk ook in schijn, wordt dat
algauw eentonig. Er is meer: de Hollandse man uit het volk gaat vooral naar een
kermis om iets te zien of te genieten dat hem door anderen wordt aangeboden. De
Vlaming daarentegen neemt doorgaans zelf een zeer actief deel aan de spelen en
vermaken die hem amuseren. Hij amuseert zich dus naar eigen keus. Het is dan ook
wel zeker dat pret en ‘leute’ voor onze goede Vlamingen geen ijdele klanken zijn.
Telkens, wanneer ik ze waarneem, in hun kermissen, spelen, optochten, en eet- of
drinkpartijen, doen ze mij weer denken aan de geweldige oude schilderijen van
Jordaens en Teniers. Zoals ze daar door die onovertroffen meesters van vorm en
kleur in al hun eigenaardigheid en humor zijn verenigd, zo zijn ze ook ongeveer
gebleven. Pas hun de klederdracht van die tijd aan, herschep in verbeelding hun
banale hedendaagse interieurs in de praal en sierlijkheid van vroeger, en daar zijn
ze, de achterkleinzonen en dochters van hen die uit de paletten van die meesters voor
eeuwig in 't leven werden getoverd: de bloedrijke, gezonde eters en drinkers, de gulle
lachers en fuivers, de flinke, lustige kerels, die in wilde pret de kloeke deernen met
zich mee sleepten en desnoods overrompelden. Een Vlaamse boerenkermis! Al van
de vorige avond is alles in de weer. Het huis wordt geschuurd en geboend (gekuist
noemt men dat), en de hele familie komt onder de pomp. Een hoogste zeldzaamheid,
dit laatste, want Vlaanderen met zijn pittoreske huisjes en boerderijen, die er altijd
zo aardig gekleurd en fris geverfd uitzien, heeft maar onzindelijke bewoners. Maar
op die dag, - de kermis - is alles zindelijk en fris, en in hun allerbeste kleren, de
mannen met ronde hoedjes, de vrouwen met schitterende linten in de mutsen, begeven
de familieleden zich ter kerke. Dat is ernst, en in diepe vroomheid wonen zij de dienst
bij. Maar nauwelijks is de hoogmis afgelopen en komen zij buiten, of dadelijk begint
de pret. Een man staat op de markt, vlak vóór de kermiskramen, onder een groot,
schelgekleurd doek, waarop hij, luid roepend en schreeuwend, met een lange stok
slaat en wijst. Het is de een of andere ‘wrede moord,’ die daar in bloedige taferelen
op het
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doek staat afgebeeld, en af en toe zingt hij met begeleiding van vioolgekras, door
zijn schreeuwen heen een paar coupletten, en tracht ter zelfdertijd de gedrukte liedjes
te verkopen, die dan later, op de akker, en 's winters rond de haard zullen gezongen
worden. Alle kramen en herbergen rondom de dorpsplaats zijn al propvol, en af en
toe komen in wilde vaart hijgende en zwetende, half aangeklede jongens en mannen
door de menigte gerend. Dat zijn de duivenliefhebbers. Er is een wedstrijd met
postduiven, ergens een verre vlucht uit Parijs, of Orléans, of verder nog, en elke duif
die ‘binnenvalt’ wordt haastig gegrepen, in een linnen zakje gestopt, en met het zakje
tussen zijn tanden holt de liefhebber zo vlug als hij maar kan naar de herberg waar
de aankomst wordt geconstateerd. Men kan zich moeilijk een denkbeeld vormen van
de hartstocht die een Vlaamse jongen bij dit spel bezielt. Uren reeds vóór de reisduif
vermoedelijk aan kan komen, ligt hij op loer, peilend de lucht met vorsende ogen,
en hij herkent zijn vogel als het ware instinctmatig, al is deze ook nog maar een haast
onzichtbaar stipje in het hoge blauw. O! als hij nu maar dadelijk wil binnenvallen!
Bleek, met bonzend hart, zit de ‘duivenmelker’ op zijn zoldertje te beven. De ‘pier’
(til) staat wijd open, en lekkere maïskorrels liggen, als een gouden lokaas, daarbinnen
gestrooid. Daar ‘valt’ de vogel, hij strijkt neer op het dak. De ‘melker’ trilt en bidt.
Meer dan eens heb ik ze horen bidden: ‘Och Here en onze Lieve Vrouwe laat mijn
duive toch binnen komen.’ En ik heb ze ook van woede horen vloeken en hun beest
verwensen, wanneer de duif, in onuitstaanbaar-tergend-koerend-heen-en-weer-gedraai,
vóór de opening van de til bleef dralen, en al de kostbare tijd waarin de prijzen werden
‘afgespeeld’ verbeuzelde.
Maar het wordt tegen de middag, en de ‘overkomste’: familieleden en vrienden
beginnen in hun ouderwetse chaises en in hun bruine karren met witte, vierkante
huiven, op te dagen. Naar huis, en aan tafel. Bovenvesten uit, broekbanden los,
‘binders’ van de schelgekleurde vrouwenmutsen los over de schouders, en nu maar
praten en blaken, en smullen en drinken. Het is pret, dolle, gezonde pret. De ogen
glinsteren en de rode gezichten zwellen van het lachen. Maar er is geen tijd te
verliezen: om drie uur begint de Koningschieting, om half-
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vier de wedstrijd met blinde vinken, om vier uur met zingende kanarievogels, om
halfvijf met niet zingende kanarievogels, en dan nog de prijskampen van ‘jassen’
(kaartspel) en van bollen1; en verder wedrennen met paarden, mastklimming,
kuipkessteking, pap-en-stroop-eting, zakloping voor mannen, en zakloping voor
vrouwen.
Weer is het dorp propvol. Rondom de gaaisprang,2 die midden op een ‘meerselken’
(stuk weiland) staat, zijn de handboogschutters al druk bezig. Om de beurt staan ze
krom opzij gebukt, de boog gespannen, de pijl gemikt, één oog open, één oog dicht.
Hoog in de lucht op de ijzeren piramide staan de houten vogels met hun witte en
rode veerbossen in het zonnig blauw te schitteren. De pijl snort weg, rakelt door het
klinkend ijzer, vliegt stuk, of treft een ‘gaai’ die sierlijk neer komt fladderen. De
hoogvogel, klein en verguld, ver alleen staande op de fijne uiterste spits, draagt een
vederbos van wel een meter lang, sneeuwwit, met aan top de zwarte, gele en rode
kleuren van de Belgische vlag. Het is ook haast een nationale triomf voor wie hem
afschiet, want die wordt voor één jaar tot koning van de handboogmaatschappij
uitgeroepen. Treft hij die buitengewone kans drie achtereenvolgende jaren, dan is
hij keizer, en betaalt zijn leven lang geen inleggeld meer in de prijskampen, noch
contributie in de sociëteit.
Daar valt de trotse vogel. Luide hoezees galmen op, en de overwinnaar wordt in
triomf rondgedragen. Men tilt hem op een paard, slaat hem een driekleurige sjerp
kruiselings over borst en schouder, en zo, met pijl en vogel in de hand, wordt hij
triomfantelijk, door al de andere boogschutters gevolgd, onder tromgeroffel rondom
't dorp geleid.
Daar zijn de andere spelen volop aan de gang. In het donker achterkamertje van
een herberg zitten de liefhebbers van de prijskamp met blinde vinken om een tafel.
Midden op die tafel

1

2

Het meest verspreide Vlaamse spel onder de plattelandsbevolking. De concurrenten trachten
zware houten schijven op in de grond geboorde staken terecht te doen komen, en er om de
beurt, met handigheid of met geweld, elkanders projectielen weer af te gooien.
Een hoge mast, met aan top een ijzeren, in spits uitlopende piramide vol punten, waarop
houten vogels met veerbossen (gaaien) vastgeschroefd staan.
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staat een akelig somber klein kooitje, dat slechts door één enkel heel klein tralieluikje
wat schemerig licht naar binnen laat. Achter dit tralienet zit, vaag zichtbaar in 't
halfduister, het blinde vogeltje. Met de gloeiende punt van een breinaald werden
destijds de helder glinsterende paarlenoogjes doodgebrand. Vroeger zong het vinkje
gelijk alle vinkjes, maar sinds het geen ogen meer heeft, laat het haast onophoudend
een allerdroevigst gekweel horen, iets dat van heel diep en ver schijnt te komen, een
zó innig-droef en melancholisch ‘tsjietsjietsjietsjietsjieslewiet’, dat het, als een
benauwende obsessie, blijft hangen, in de geest van wie het eenmaal gehoord heeft.
Dat treurig gezang heten de liefhebbers ‘slaan’ en 't vogeltje dat het grootste getal
keren zijn klagend geluid laat horen in de door de wedstrijd bepaalde tijdsruimte,
wint de eerste prijs. Twee mannen, die als jury fungeren, zitten met het horloge in
de hand de ‘slagen’ op te tellen en die met een krijtje op de tafel aan te strepen. De
eigenaar van 't vinkje wakkert dit tot zingen aan door met de mond zijn gekweel na
te bootsen, en onophoudend galmt het triestig ‘tsjietsjietsjietsjietsjieslewiet’, zó vlug
soms, dat de mannen het bijtijds niet kunnen optellen. Het is vooral in zuidelijk
Vlaanderen, in de lieve pittoreske streek van Teirlinck en van Streuvels, dat dit
barbaars vermaak het meest geschiedt. Voortdurend hoort men daar het droevig
gekweel, dat er als 't ware in de lucht schijnt te zweven, en boven de boogdeuren van
ontelbare huisjes en boerderijen hangen de sombere, kleine, groen- of bruingeverfde
kooitjes met het klein tralieluikje, waarachter men, in treurig schemerlicht, het
gemskleurig gorgeltje van 't klagend vinkje op en neer ziet gaan. Tot dezelfde streek,
hoewel iets meer speciaal Westvlaams, behoren ook de hanegevechten. Het heet dat
ze van rechtswege verboden zijn, en dat veldwachters en gendarmen er het oog op
houden, maar het baat al heel weinig. De liefhebbers hebben doorgaans een heimelijke
afspraak met elkander en wijl het gevecht in die of die herberg heet plaats te zullen
hebben, komen zij ergens op een afgelegen gehucht in een of andere boerenschuur
bijeen, en leveren er zich meestal ongestoord, ver van veldwachters en gendarmen
die hen elders zoeken, aan hun genoegen over. De twee verwoede beesten,
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met stalen of zilveren sporen gewapend, vliegen blindelings, in een kleine, met matten
afgezette ruimte op elkander af, en vechten het uit tot een van beide dood blijft liggen.
Omheen staan de liefhebbers te kijken en de hanen op te hitsen. Er wordt druk gewed
en de zilverstukken rinkelen binnen in de mat. Emile Claus, onze beroemde
landschapschilder, heeft vroeger, op een doek van kolossale afmetingen, dit
wreedaardig volksvermaak treffend afgebeeld.
Ook de wedrennen met boerenpaarden en rijtuigen, behoren tot de meest geliefde
Vlaamse dorpsvermaken. Geen boerenzoon of hij droomt van met zijn dik zwaar
ploegpaard eens een eerste prijs te winnen. Er is o.a. een koers, genoemd eierkoers,
omdat de concurrenten moeten trachten met de wielen van hun rijtuig de hier en daar
op hoopjes zand gelegde eieren stuk te rijden. Een grote handigheid in het mennen
is vereist om dit spel behoorlijk uit te voeren.
Een ander, echt populair spel, dat vooral de mindere plattelandse volksklassen in
verrukking brengt, is het zogenaamde ‘papeten’. Twee mannen zitten geblinddoekt,
op een soort van estrade midden op de dorpsplaats, om een tafel waar een grote kom
met witte pap op staat. Om de beurt scheppen zij met een houten lepel uit de kom,
en trachten daarmee, reikend over de tafel heen, elkanders mond te vinden. Zodra
de lepel tegen iets aanstuit keren zij hem om. Nu eens komt de pap terecht in de
haren, dan in de hals, dan in de ogen, tot groot genot van de joelende volksmenigte,
die om het schouwspel heen krioelt. Hoogst zelden komt de lepel aan de mond terecht,
zodat de beide mannen weldra vies-druipend zijn van vette, kleverige witte pap. Dan
wordt een kom gebracht die vol is met dikke stroop. Op de bodem ligt een onzichtbaar
tweefrankstuk, en dit moeten de concurrenten er met de lippen trachten uit te halen.
Om de beurt duikelen de vieze, met witte pap bezoedelde koppen nu in het dikke
sap, en komen er na een ogenblik glimmend-bruin-afsijpelend weer uit. Het volk
giechelt en schatert van de pret. Eindelijk haalt er een het zilverstuk tussen zijn
grijnzende tanden naar boven. Wild gejuich en applaus. Dan brengt men een derde
diepe kom, die gevuld is met dons en kleine veertjes en waar ook een tweefrankstuk
op de bodem in verborgen ligt. Nu
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duikelen de walgelijke tronies in de veren en als gedrochtelijke beestenkoppen komen
zij er weer uit. Het spel eindigt doorgaans met een wederzijds elkaar begieten en
bestrooien met alles wat nog in de kommen overblijft, en eindelijk springen de
concurrenten naar beneen en stormen door het schaterlachend gepeupel, dat wild
hollend en gillend uit vrees voor aanraking en gezoen uit elkaar stuift.
Maar ver in de straat weergalmen tromgeroffel en klaroengeschal, en statig komt
de dorpsmuziek opdagen, gevolgd van al haar ereleden. Een joelende en dansende
jongens-en-meisjes-bende loopt vooruit, met moeite door de veldwachter, die heel
plechtig in zijn grijsgroen pak met getrokken sabel aan het hoofd stapt, op behoorlijke
afstand gehouden; en achter het driehoekig vaandel met zijn schitterende en rinkelende
medailles, dat hoog en trots gedragen wordt, stappen op maat de spelende muzikanten.
De opgebolde-en-geblazen wangen zijn purperrood, de ogen lijken uitgepuild van
inspanning, de instrumenten staan als 't ware dreigend tegen de monden aangemikt,
gelijk glinsterende wapens. Oorverdovend schetteren de tonen, met af en toe
ontzettende wanklanken, die er als aan scherven gegooide glazen en borden doorheen
rinkinkelen. Daar komen ze aan een herberg. Zij scharen zich spelend in een halve
rondte, met het vaandel opzij, om de ereleden door te laten. En één voor één stappen
dezen naar binnen, de zwarte ruggen rond, de ouderwetse hoge hoeden achterover,
diep doordrongen van hun gewichtige rol in deze plechtigheid. Als het deuntje
uitgeschetterd is dringen ook de muzikanten in de reeds propvolle herberg, en zo
gaan ze van de ene naar de andere, overal ‘potjes bier of druppelkes jenever pakkend.’
Het wordt op den duur wel een eigenaardige symfonie die men te horen krijgt. Nu
en dan valt een der spelers ‘er uit’ en onder grinnikend gelach van de toehoorders
wordt het stuk dan door de anderen toch maar voortgespeeld, als 't ware met gaten
en holten erin. Maar dat komt er ook niet op aan; het is toch de muziek, de goede,
ouderwetse, die al jaren en jaren zo speelt, en bij de kermis thuishoort. Jammer alleen
dat men nergens meer dansen kan. Vroeger mocht dat wel, maar nu niet meer. Meneer
de pastoor heeft dit volksvermaak als ‘onzedelijk’ verboden. Moest men zijn verbod
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durven trotseren, dan zou hij er de volgende zondag in de hoogmis op preken, en het
huis of de herberg waar men de dans zou hebben toegelaten, zou er weldra lelijk op
materieel gebied de noodlottige gevolgen van dragen.
Maar het wordt avond, en langzaam verlaten boeren en boerinnen de kermis om
naar huis hesp (ham) en rijstpap met eierkoekboterhammen te gaan eten. De
‘overkomste’ neemt afscheid tot een volgende gelegenheid, en in de gouden
schemering, langs de blonde wegen tussen 't rijpe koren, trekken de overblijvenden
naar de verre oasen van groen, waar de mooie boerderijen en de heerlijke
boomgaarden zijn.
Ja, het is wel jammer dat de Vlaamse boeren en boerinnen niet meer mogen dansen.
Nu toch, in de avond-eenzaamheid van de hoge korenvelden, gebeuren er dingen die
meneer de pastoor strenger moet afkeuren dan het gearmd rondzweven van de paren
in een danszaal. De bewijzen daarvan zijn herhaaldelijk geboekt op zekere registers
van de burgerlijke stand, telkens een driekwart jaar na de kermis. Maar ach! elders
gebeurt dat ook wel, en het behoort eigenlijk bij het gezond, bloedrijk, sensueel
natuur-menselijk en pretmakend temperament van 't Vlaamse volk.
Tóch is het jammer dat meneer de pastoor het dansen op de Vlaamse
boerenkermissen verboden heeft...

II
Wanneer ik denk aan een volkskermis in een grote Vlaamse stad, dan hoor ik, in
geheugen en verbeelding, de zware klokken galmen, hoog en plechtig uit de grijze
torentransen, wijd over 't gekrioel van mensen die zich vrolijk huiswaarts haasten,
door de smalle, drukke kronkelende straten... De stille zomeravondlucht is vol van
dat indrukwekkend gebom, dat een hele bevolking bij elkaar schijnt te roepen, en
men zou kunnen denken aan de dreigende alarmstemmen van oproer, als niet de
stralende gezichten van al die mensen jubelden van innerlijke vreugde. 't Is
zaterdagavond en de lange sjouwweek is nog eens ten einde, en morgen begint de
kermis!... Het ontroerend lied van Benoit zingt kwelend en strelend als
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een hymne van eeuwig terugkomende jeugd en vreugd in de oren:
Dan mocht de beiaard spelen
Van al uw torentransen.
Dan mocht de grijsheid kwelen
Dan mocht de jonkheid dansen,

en zwaar dreunt Klokke Roeland in traag tempo mee:
Wanneer ic clep is 't brand
Wanneer ik luid: triomf in Vlaanderland!

Triomf in Vlaanderenland! Het is een pittoresk en eigenaardig schouwspel, een
kermis-zondagochtend in de omtrek van het spoorwegstation, in een grote Vlaamse
stad! Alle cafés, winkels en huizen vlaggen, en 't grote plein om de spoorhalle is
zwart en bont van krioelende menigte. De verschillende sociëteiten uit andere steden
of landen worden plechtig met muziek en vanen afgehaald:
harmonie-en-fanfare-maatschappijen, zang-en-toneelverenigingen, turnbonden,
wielrijderskorpsen, vissersclubs, delegaties van pompiers en schutterij, men weet
niet wat al! In hun verschillende uniformen of sportkostuums vullen zij met kakelbonte
kleurschakeringen de pleinen en de straten, en begeven zich stoetsgewijze onder
tromgeroffel en muziekgeschetter, met wapperende vendels naar de talrijke lokalen
waar hun welkom geheten en de erewijn aangeboden wordt. Al wie de kermis van
een grote Vlaamse stad heeft bijgewoond zal zich dergelijke taferelen herinneren:
straten en pleinen vol van die vrolijke optochten: muziek, zang, vlaggen en
opschriften: één grote, blijde, bijna kinderlijke vreugde van een ganse pretmakende
bevolking, onder warm zonnelicht, en grijze stof, en blauwe hemel.
Een enkel overzicht van het officieel kermisprogramma van een grote Vlaamse
stad, geeft al een idee van de pret die in zulke dagen aan de bevolking, haast alles
kosteloos, te genieten valt:
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Eerste dag
1. Tentoonstelling van nijverheidskunsten (toegang kosteloos).
2. Stoet van maatschappijen deelnemende aan de wedstrijd van visvangst.
3. Stoet van de maatschappijen deelnemende aan het
harmonie-fanfaren-en-zang-festival.
4. Elf publieke concerten op verschillende uren in verschillende gedeelten van de
stad.
5. Wedstrijd van visvangst in de vijvers van het stadspark.
6. Paardenwedrennen.
7. Zwemwedstrijd.
8. Volksfeest.
9. Kosteloze vertoning in de Vlaamse schouwburg.
10. Twee volksbals en een bal champêtre met illuminatie en vuurwerk.

Tweede dag
1.
2.
3.
4.

Zeven publieke concerten, op verschillende uren en plaatsen.
Roeiwedstrijd.
Fête champêtre en bal met verlichting.
Verlichting van de grote markt en volksbal in de open lucht tot vier uur 's
ochtends.

Derde dag
1.
2.
3.
4.
5.

Zes concerten.
Paardenwedrennen.
Opstijgen van een luchtballon.
Kosteloze vertoning in de Vlaamse schouwburg.
Bal champêtre, illuminatie en vuurwerk.
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Vierde dag
1. Twee concerten.
2. Paardenwedrennen.
3. Twee volksfeesten.
(Dit lijkt wel een rustdag, om weer op krachten te komen.)

Vijfde dag
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Acht concerten.
Bloemencorso met allerhande vaartuigen.
Volksfeest.
Kosteloze vertoning in de Vlaamse schouwburg.
Bal champêtre, verlichting en vuurwerk.
Laatste groot volksbal op de grote markt met algemene verlichting.

Sommige van die volksvermaken zijn haast niet denkelijk in een land als Holland:
b.v. het volksbal. Er bestaat gegronde vrees dat zulk een bal, op een groot marktplein,
met muziek en mooie verlichting, daar aanleiding tot velerlei stoornis zou geven.
Hier niet. Het is en blijft vrolijke pretmakerij. Soms wel wat grof, maar heel zelden
ruw. Mannen en vrouwen komen er met duizenden bij elkaar, alleen om zich te
vermaken, om te juichen, te zingen, te dansen en te springen. Heel weinig politie is
daarbij aanwezig, en die is er ook volkomen overbodig. Het volk zelf draagt zorg,
dat een orde wordt gehandhaafd, waarbij de pretmakerij zekere palen niet te buiten
schrijdt. Maar grof is het wel enigszins, en dat grove, dat grof-gezonde zou ik haast
zeggen, vindt men in de meeste Vlaamse volksvermaken steeds terug. Het is nog en
altijd en in alles de triomf van het bijna uitsluitend materieel-genoeglijke. Typisch
voor de vreemdeling is b.v. een middagconcert in open lucht op een of andere markt
of plein. Vóór alle koffiehuizen (en hoe talrijk zijn die niet in België) staan, soms
tot midden op de plaats, tafels en stoelen (meestal ook lange planken op lege
biertonnen) naar voren geschoven, en daar zitten de kermisgasten gezellig te genieten
van eten en drinken, onder het lachen en praten en het spelen van de
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muziek. Overal eet en drinkt men: sinaasappels, noten, broodjes met ham of gerookte
worst, alles wat de rondventers op grote platte manden met zich meesjouwen. De
mond en de maag van een echtgeaarde populaire Vlaming zijn zeker de twee organen
die bij hem het meest te verwerken hebben. Die blijven maar aldoor in actie. Ik geloof
niet dat de meeste Vlamen ergens een uur naar iets kunnen zitten luisteren of kijken
zonder daarbij te babbelen, te roken, te eten of te drinken. Het is zó dat vele van de
Belgische... ‘pret-maatschappijen’ zal ik ze maar noemen (want dat soort van sociëteit
is er verreweg het talrijkst) geen ander aanrakingspunt voor hun leden hebben dan
het gezamenlijk genieten of vereren van een of ander materieel genoegen. Zo herinner
ik mij een avond van niet geringe verbazing in een restauratie van een grote Vlaamse
stad. Ik kwam er, als naar gewoonte, om iets te gebruiken, maar de ‘baas’ hield mij
op de drempel van de restauratiekamer tegen, en vroeg mij of het me niet zou schikken
in een zaaltje daarnaast mijn avondmaal te nemen.
- Waarom? vroeg ik.
- De restaurant is bezet door al de tachtig leden van de ‘Malaga-club,’ antwoordde
de man.
- De Malaga-club?...
- Ja, kijk. En hij schoof het buitengordijntje van de glazen deur van de
restauratiekamer even met een tipje opzij.
Ik keek naar binnen.
Rondom een lange, lange tafel zaten de tachtig leden van de ‘Malaga-club’. Vóór
ieder stond een bord met daarop een vol glas donkere wijn. Een oudje, op de ereplaats:
grijze, kortgeknipte haren, stekelig wit snorretje, kleine oogjes, rode koontjes (ik zie
het nog vóór mij) rees op met zijn glas in de hand en begon een toast. Het duurde
heel kort want hij had niets te zeggen. Hij dronk op de gezondheid van de
‘Malaga-club’. Hij stak zijn glas in de hoogte, glimlachte in 't ronde, knippend met
zijn kleine domme oogjes, als van innige pret, en dronk het in één teug leeg. Daarop
galmde daverend gejuich en handgeklap, en ook al de tachtig leden dronken in één
teug hun glas leeg. Hun onderlinge liefhebberij voor malagawijn was de grondslag
van hun sociëteit, het aanrakingspunt voor hun vergaderingen, en het voorwendsel
van
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de lekkere soupeetjes, die dan telkens op het rituele nutten van het glas malaga
volgden. Er zijn in alle Belgische steden heel wat eet- en drinkclubs van die aard.
Te Gent, om maar een paar voorbeelden op te noemen, heeft men de Waterzooi-club
(vereerders van een zeer lekker soort vis-hutspot), de Schelvisclub (vereerders van
de schelvis), de Varkenspuisten (vereerders van het varkensvlees), de Verenigde
Buikvulders, onder kenspreuk ‘Nooit genoeg’ (verdere omschrijving zeker overbodig),
tot zelfs een schijnbaar onschuldige Aardappel-club, alle talrijke verenigingen, waar
het materiële rituaal enkel dient tot voorwendsel van langdurige en dikwijls herhaalde
eet-en-drink-en-fuif-partijen.
Het is een bekend feit dat een tiental Belgen, ergens om een koffiehuistafel
vergaderd, weldra onweerstaanbaar de behoefte in zich voelen opkomen dat kleine
kringetje uit te breiden en tot een ‘sociëteit’ te vormen. Maar het wekt toch de
verbazing als men even nagaat, hoeveel verenigingen, op die wijze ontstaan, het
leven blijven houden, en vaak in een bloeiende toestand verkeren.
Gent, b.v. om nog eens maar één enkel en dan nog zeer incompleet voorbeeld aan
te halen van genootschappen uitsluitend opgericht tot het beoefenen van kunst, van
sport, of andere intellectuele of fysieke liefhebberij, telt niet minder dan elf
georganiseerde toneelmaatschappijen, twintig zang-maatschappijën, vijfentwintig
harmonie-of-fanfare korpsen (de militaire muzieken natuurlijk niet inbegrepen)
vijftien turnmaatschappijen, dertien wielrijdersclubs. Als men daarbij nu denkt aan
al die ontelbare andere genootschappen: zoals b.v. de studentenkringen, de militaire
kringen, de onderwijzers, de ingenieurs, de post- en spoor- en telegraaf-beambten,
de handelsreizigers, en wat weet ik ook al,... en men weet dat bijna ieder van die
korpsen zijn eigen vaandel en zijn eigen uniform heeft, dan kan men zich een
denkbeeld vormen van wat een praal-of-feeststoet wordt, waaraan meest al die
sociëteiten deelnemen. Het is gebeurd op enkele grote plechtigheden die geen speciaal
politiek karakter droegen (weliswaar een grote zeldzaamheid in België) dat zo een
stoet, waar al of bijna al de sociëteiten van een stad in vertegenwoordigd waren, drie
à vier uren nodig had, met wagens,
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vlaggen, zangers en muziek, om zich in zijn volle lengte uit te strekken.
De Vlaming, grote, harde, taaie werker als hij eenmaal aan het werken is (en dat
is hij doorgaans lang en veel), zoekt zijn uitspanning en zijn plezier liefst buiten huis,
in drukke, levendige omgeving. De huiselijke gezelligheid, die het Hollandse
familieleven zo aantrekkelijk maakt, kent hij zelden, en waardeert hij weinig. Het is
opvallend hoe ‘ongezellig’ de meeste Vlaamse huizen, (ook de schoonste en de
rijkste), er van binnen uitzien. De kamers léven er niet mee het intieme leven van
hun bewoners. Ze zijn meestal, of banaal-luxueus, of banaal-burgerlijk. De meeste
Belgische families hebben b.v. geen eigenlijke ‘huiskamer’. In de mindere standen
blijft men in de eetkamer na-tafelen, en in de hogere klassen betrekt men het salon.
Dit alles schijnt in direct verband te staan met een doorgaans nogal oppervlakkige
levensopvatting, en met de over het algemeen nogal inferieure graad van intellectuele
ontwikkeling. Waarom léven, lange uren zitten, in een kamer waar men b.v. niet
leest, of waar nooit of zelden een niet-alledaags gesprek wordt gevoerd? De Belgische
kamers hebben het banaal-complimenteuze van de banaal-complimenteuze mensen,
die er andere mensen van hun slag ontvangen; en wanneer deze weg zijn hebben de
huisgenoten weinig of niets meer aan elkaar te vertellen, en ieder zoekt zijn plezier
liefst buiten huis: de heren op sociëteit of op café, de dames naar de winkels of op
koffieklatschen bij vriendinnen.
Een eigenaardig en aloud gebruik in de Vlaams-Belgische steden is wat men noemt:
het vieren in de wijken. Iedere wijk heeft zijn ‘deken’ en zijn ‘dekenin’, nog als in
de oude tijd van de gilden, elk jaar door de oudste ingezetenen van de buurt gekozen.
Als nu een bewoner van de wijk een merkwaardige onderscheiding heeft bekomen,
zoals b.v. een decoratie, of een eerste prijs in een concours, of iets dergelijks, dan
besluit de deken of de dekenin dat de buurt voor deze gelegenheid plechtig zal vieren.
De ‘knaap’ wordt van huis tot huis rondgestuurd, met de mededeling van de heuglijke
gebeurtenis, en het verzoek van deken of van dekenin om te vlaggen, en 's avonds
met vetpotjes te illumineren. Geen bewoner zou het wagen zich aan deze plicht te
onttrekken, en zo gaat er ook
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zelden een week voorbij of er is ergens feest, gevlag, illuminatie en serenade in een
of ander gedeelte van de stad. Altijd en nog plezier en pret op straat, in drukke
menigte, liever dan in de intieme gezelligheid van huiselijke kring.
Plezier en pret tot in 't profane soms!... Te Veurne, in West-Vlaanderen, heeft een
grote, jaarlijkse boet-processie plaats. In een van zijn laatste werken, Le petit homme
de Dieu, heeft onze beroemde romanschrijver Camille Lemonnier, daar een machtig
beeld van weergegeven. Van uren en uren ver in de omtrek komt de bevolking daar
naartoe gestroomd en het heet te zijn de grootste en de indrukwekkendste religieuze
plechtigheid van heel Vlaams-België. Mannen en vrouwen die iets misdadigs op hun
geweten hebben, lopen er vermomd onder dikke bruine pijen en monnikskappen, op
hun blote voeten en met zware houten kruisen over de schouders in mee, en aan vele
fijne, gesoigneerde blote voetjes en handen, kan men wel merken dat niet alleen
mensen uit de mindere standen hier aanwezig zijn. Het moet zijn een openbare,
plechtige boetedoening voor bedreven zonden, en indrukwekkend gruwelijk als een
brok levende geschiedenis van middeleeuwse barbarie, is inderdaad het schouwspel.
Maar,... te gelijkertijd is het steeds kermis te Veurne, en die hele processie passeert
op een plein dat vol staat met tenten en met kermiskramen. Dat draait en krast en
woelt maar alles met de gewone lawaaiige drukte en pretmakerij door elkaar, tot op
het allerlaatste ogenblik vóór de plechtige processie uit de dicht nabij gelegen
hoofdkerk komt. Dan staan de poppetjes even stil, de danseressen in korte tulen
rokjes, de paljassen in schitterende pailletten-pakjes, de herculessen met blote armen
en de wafelbakkers met hun witte mutsen en jasjes, alles knielt maar even voor het
Heilig-Sacrament en voor de boetegangers neer; maar nog is de processie niet om
de hoek van de plaats verdwenen, of weer beginnen de orgels te krassen, de molens
te draaien, de atleten te schreeuwen, de danses du ventre of de serpentine-danses te
schokken en te zwieren.
In het eerste gedeelte van mijn artikel over Vlaamse volksspelen en
vermakelijkheden (zie Groot-Nederland van september) had ik het over enkele
barbaarse vermaken, als de wedstrijden met geblinde vinken en hanegevechten bij
de
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plattelandsbevolking. De soi-disant meer beschaafde bevolking van de steden is van
soortgelijke barbaarsheden in het najagen van haar vermaak niet vrij te pleiten.
Behalve de jacht, die een kosmopolitische barbariteit is, heeft men hier o.a. een sport
gemaakt van het ratten-doden met honden, en van het duiven-schieten met geweren.
Het ratten-doden met honden is meestal een populair vermaak. Op de binnenplaats
van een herberg (doorgaans in een wijk van de voorstad) is een hok met palen en
rasterwerk van ongeveer een drietal meters vierkant opgetimmerd. Vlak daarnaast
staat een stapel kleine kistjes, waarin de gevangen ratten zitten, vier in ieder kistje.
De inhoud van één van deze kistjes wordt binnen in het hok geledigd. De ratten
rennen, draaien in 't rond, klauteren langs het rasterwerk op. Daar komt de hond,
haast altijd een fox-terrier. Met blinkende ogen staat hij voor het rasterwerk te piepen.
Een deurtje flapt open, de hond snelt binnen, en in enkele sprongen bijt hij de ene
na de andere al de ratten dood. Het gaat verbazend snel, in minder dan één minuut
soms zijn alle vier de ratten gesneuveld. En de hond die in de kortste tijd zijn vier
ratten doodt behaalt de eerste prijs.
Meer bekend, en ook meer kosmopolitisch is het duiven-schieten. Het is een duur
vermaak, en daarom ook een aristocratisch vermaak. Midden op een ruime plaats,
(meestal een stuk weiland) staat een meneer in jagerspak met het geweer geschouderd.
Vlak vóór hem, in de wei, op een 25 à 30 meters afstand, staan, op één rij, plat tegen
de grond en een drietal passen van elkaar gespatieerd, vier of vijf lage hokjes, niet
groter dan sigarenkistjes. In ieder van die hokjes zit een duif. Op een gegeven signaal
werkt een automatisch toestel, dat het bovenluik van één der hokjes (men weet nooit
vooruit welk van de vier of vijf) openslaat en de vogel weg doet vliegen. De meneer
mikt en schiet, één schot, of nog een tweede als het eerste niet getroffen heeft, en
van de tien keer negen valt de vogel spartelend of morsdood neer. Een jongetje raapt
het beest op, weer wordt een duif in het hokje gestopt, een andere meneer komt voor,
het automatisch toestel werkt, en nog eens knalt het schot. Honderden en honderden
duiven worden zo op een namiddag geschoten, en weddenschappen
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daarbij aangegaan, dikwijls voor grote sommen. Ondertussen drinkt men veel
champagne, en het heet dat men zich buitengewoon met die sport amuseert. Plaisirs
de noblesse!...
Sinds enkele jaren is vlak bij de Belgische grens, in de grote Franse industriestad
Roubaix, een arena voor stierengevechten opgericht. De beesten worden er gedood,
precies als in 't zuiden van Frankrijk en in Spanje, en duizenden en duizenden
toeschouwers wonen telkens die corrida's bij. Speciale treinen uit Gent, uit Antwerpen,
uit Brussel lopen te dier gelegenheid, en inderdaad, het spijt me dat ik het zeggen
moet, het zijn vooral nog eens onze pretmakende Belgen, die de trouwste en talrijkste
bezoekers van deze barbaarse spelen uitmaken.
Verleden zomer, trouwens, greep er in Vlaams-België een zo mogelijk nóg
barbaarser en weerzinwekkender schouwspel plaats: de militaire raid
Brussel-Oostende. Ik heb die ongelukkige paarden gezien, die schone, goede trouwe
dieren, schuimend van zweet en druipend van slijk, hijgend met reutelende adem en
doorboorde flanken, zodat het bloed hun lenden bedekte als een dikke, klonterige
stomend-rode deken; ik heb ze gezien, worstelend tegen de razende wind en de
zwepende regen van die beestachtige augustusdag, waggelend van uitputting, als
dronken heen en weer zwenkend over de breedte van de eindeloze
kei-en-modderwegen, knikkend en struikelend onder de last van hun beulen (officieren
van verschillende landen) die ze tot de dood afjakkerden, om wat?... om te betogen
alleen hoe lang een arm beest gefolterd worden kan tot het dood neervalt... Dat was
ook sport en vermaak, en aristocratisch vermaak, maar ik heb boeren gezien die voor
het gruwelijke schouwspel stonden te sidderen van woede en die spraken van hun
vork door het lijf van die barbaren te boren, want de Vlaamse boer, hoe ruw ook
soms van aard en zeden, voelt liefde en eerbied voor de mooie sterke beesten, die
hem zijn dagelijks brood helpen verdienen.
Gelukkig toch zijn de barbaarse spelen en vermaken betrekkelijke zeldzaamheden
onder 't Vlaamse volk. Het Vlaamse volk houdt te veel van goede, gulhartige pret
om lang in bloederige taferelen zijn behagen te scheppen. Een enkele

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

46
keer bij wijze van uitzondering, zal de Vlaming eraan toegeven, maar zijn echte aard
trekt hem onweerstaanbaar steeds terug naar opgewekte vrolijkheid. Muziek en zang,
praal van optochten, schittering van kleuren, rode, lachende gezichten, ronde
bierbuikjes en poezelige meiden, ziedaar zijn trant. ‘Wel wat laag bij de grond’, zal
men zeggen. Helaas, ja; het is zo. Maar 't heeft toch ook zijn goede kant. Het is
gezond, en 't is ontspanning. Eigenlijk is 't voor hem die veel, die zeer veel werkt,
de rationeelste wijze om goed uit te rusten en zijn krachten te vernieuwen:
Zich amuseren zonder intellectuele inspanning.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

47

Verbroedering
Minister Kuyper heeft een officieel bezoek gebracht aan België, en weer hebben de
couranten druk gesproken van toenadering, verbroedering, verbonden en traktaten
tussen Noord en Zuid. Vooral de Noordnederlandse couranten hebben het er druk
over gehad. De Belgische minder. Hier had het bezoek van de Hollandse ‘premier’
vooral een ‘succès de curiosité’. Het heeft heel eventjes hier de mensen geïnteresseerd
te raden waarom hij wel mocht komen, en te weten hoe en waaraan hij zijn dagen
besteedde, en hoe hij eruitzag, en hoe hij gekleed was. Toevallig hoorde ik van een
dame die hem gezien had, dat hij eruitzag als een welgedane hereboer, en, voor een
minister, vrij slordig en onelegant gekleed was. De opmerking van die dame is nogal
typisch. Zij geeft in haar nuchterheid enigszins de synthesis van de oppervlakkige
manier waarop men over 't algemeen in België dit bezoek beschouwd heeft.
Wij kennen in België de Hollanders niet. Hoogst zelden lezen wij een Hollands
boek, en zogoed als nooit een Hollandse courant. Zo weten wij van het Hollandse
leven niets of slechts heel weinig af. Deze toestand komt echter geenszins uit een
gevoel van moedwillige antipathie voor. Hij komt voor uit iets dat ik in dit geval
beschouw als erger dan antipathie: uit onverschilligheid. Holland interesseert ons
niet. Van de vijandschap - de artificiële vijandschap - van 1830 is niets bij ons
overgebleven, en mocht Hare Majesteit de Koningin van Nederland aan België een
bezoek willen brengen, verwonderd zou Zij zijn over de hartstochtelijke geestdrift
waarmee Zij ongetwijfeld zou bejegend worden. En toch zou deze geestdrift niet
veel meer beduiden dan persoonlijke sympathie en bewondering voor Haar. Zij staat
voor ons als omkranst met een aureool van zachte glorie en beschermende
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liefelijkheid, sinds haar moedige houding ten gunste van Kruger.
Alleen omdat wij haar volk niet kennen, zou bij ons die grote sympathie voor Haar
tot haar volk niet kunnen overgaan. Waaraan ligt dan de schuld dat twee volken van
dezelfde stam nog steeds als vreemdelingen tegenover elkander staan?
Het zou mij veel te ver brengen hier deze oorzaken in al hun omstandigheden te
ontleden. Ik zou daarvoor de loop moeten herhalen van ons beider ganse, welbekende
geschiedenis. De vervreemding dagtekent van vóór onze eerste scheiding. Maar die
vervreemding is er: ziedaar het onomstootbaar feit. België heeft zich in de loop der
tijden geheel anders ontwikkeld dan Nederland. De noorderprovinciën zijn zelfstandig
gebleven, en wij kwamen onder de invloed van het ‘romanisme’, de invloed van
Frankrijk.
Of die invloed voor ons goed dan slecht was laat ik ook nog even buiten bespreking.
Ik constateer maar eenvoudig het feit: wij kwamen onder de invloed van Frankrijk,
die ons anders maakte dan wij oorspronkelijk waren.
Invloed. Geen volkomen assimilatie. Wij verloren grotendeels de levende kracht
van onze taal - het Vlaams - en kregen daarvoor in de plaats: ‘un français
approximatif’, een soort van surrogaat-taal, die tamelijk nauw verwant was aan de
Franse. Nu nog zeggen de meegaande Fransen die ons horen spreken: ‘nous vous
comprenons bien, nous comprenons à peu près tout ce que vous dites, quoi que vous
le disiez autrement que nous.’
Slechts enkelen onder ons wisten te kiezen. Ik bedoel hier voornamelijk onze
wetenschappelijke mannen, en nog meer speciaal onze litteraire kunstenaars. De
enen kozen beslist de Franse taal tot voertuig van hun gedachten, de anderen de
Nederlandse. Namen behoef ik wel niet te noemen, eenieder kent ze. Toch wens ik
mij even bij één enkel, hoogst belangwekkend voorbeeld van de tegenwoordige tijd
op te houden. Ik bedoel de wereldberoemde Belg Maurice Maeterlinck. Hij is door
en door Vlaming. Zijn ziel is Vlaams, en toch is hij door 't middel van de Franse taal
wereldberoemd geworden. Hoe zou het geweest zijn had hij van 't begin af in zijn
eigen taal - in 't Vlaams - gedacht en geschreven? Ik geloof dat wij
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met zekerheid mogen aannemen dat zijn werk en zijn roem, en dus ook de goede
kracht die van zijn werk en roem zijn uitgegaan, veel geringer was gebleven, had hij
zich enkel in zijn moedertaal weten uit te drukken. Het zou zich zonder twijfel veel
minder verspreid hebben; en toch... toch zouden die kracht en die roem, hoewel
kleiner, wellicht van zuiverder gehalte en blijvender duur zijn geweest, omdat zij
rechtstreeks uit hun echte oorsprong zouden zijn ontstaan. Dit neemt niet weg dat
zij allen die beslist óf het Frans, óf het Nederlands wisten te kiezen, in elk geval
krachtige uitzonderingen waren, die een hybridisch bestaan niet konden leven. Maar
de overgrote massa liet zich gedwee overrompelen, en werd noch Frans, noch
Nederlands, maar Belgisch.
Dát is de langzame vorming en wording geweest van 't werk van vele jaren: ‘l'âme
Belge!’ En heden ten dage zijn er mannen van grote betekenis, - als Edmond Picard,
b.v. - die recht van bestaan eisen voor dit van lieverlede reëel geworden hybridisch
verschijnsel: ‘l'âme Belge!’
Waarom ook niet, aangezien het nu niet meer iets artificieels is, maar iets dat
werkelijk bestaat, met eigen spraak en eigen zeden? En de vraag komt in ons op:
moest het niet onvermijdelijk zo gebeuren, wanneer men denkt aan de geografische
ligging van het land en vooral aan de overheersende invloed van de katholieke
godsdienst? Waarom bleven wij steeds zo weerbarstig tegen het protestantisme?
Omdat ons volk, evenals het Franse volk, tot in zijn merg doordrongen is van
romanisme. De Franse invloed moest over ons maar neerkomen; wij hadden geen
ziertje kracht meer om er ons tegen te verzetten. Het protestantse Duitsland, het
protestantse Nederland, waar het eigen volk van onze eigen stam leefde, zij konden
ons helpen noch verdedigen, omdat wij het niet meer verlangden, omdat wij, door
eeuwen van ontaarding, anders geworden waren dan wij, trouw gebleven aan onze
oorspronkelijke aard, hadden moeten zijn.
Eeuwen van ontaarding! dáár ligt de schuld. En wie ons nu vraagt in eens heel het
verleden te herstellen, vraagt eenvoudig iets onmogelijks. Daarom ook acht ik steeds
zo oppervlakkig, zo onbillijk en zo vals de voortdurende uitvallen van de meesten
van onze Vlaamsgezinden tegen de verfransing van
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ons volk. Ons volk is heel natuurlijk geworden, niet wat onze morele overheersers
ervan gemaakt hebben, maar wél wat onze eigen voorvaders ervan hebben láten
maken. Zij waren rijp voor vreemde invloed en wij drage de gevolgen van hun
zwakheid. Onze verbastering is oprecht, is ons een tweede natuur geworden. En
jaren, lange jaren zal het duren, vóór het oorspronkelijke nationaliteitsgevoel, dat
toch, - en sterker dan men denkt, - aan het ontwaken is, de kracht zal hebben om het
juk van de ontaarding van zich af te schudden. Wie zal ons, Vlamingen, daarin
helpen? Want alleen vermogen wij niets; wij zijn te zwak geworden! Holland kan
en moet het doen, indién tenminste Holland zelf niet te zwak of te onverschillig is
geworden om te voelen welk een hoge, heilige plicht het dwingt, een tak van zijn
eigen ras en stam weer tot zelfbewustzijn te verheffen. Holland mag dan ook niet
langer met een soort van toegevende minachting op ons neerzien. Holland moet ons
het kwaad van de verleden eeuwen kwijtschelden; het moet zich meer en meer aan
ons vertonen, zelf weer tot ons komen, en ons de hulpvaardige broederlijke hand van
de verlossing toereiken.
Wij, kinderen van de tegenwoordige tijd, hebben niets misdaan. Wij zijn enkel de
slachtoffers van een te zwak verleden. Wij vragen om hulp!
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Het Vlaams toneel
Een der geduchtste vijanden van de Vlaamse ontwikkeling in België is, zonder enige
twijfel, een instelling die uiteraard geroepen scheen om de Vlaamsgezindheid te
bevorderen en te steunen. Ik bedoel het Vlaams toneel, zoals het op de officiële
Vlaamse schouwburgen begrepen en behandeld wordt.
Hoe is men ertoe gekomen, zal men zich afvragen, precies het tegenovergestelde
te bereiken van wat men - zo hoop ik tenminste - wenste te bereiken?
De zaak lijkt enigszins ingewikkeld, maar laat zich toch wel duidelijk door een
rationele, proefondervindelijke en psychologische ontleding oplossen.
De Belgische regering heeft het, naar alle waarschijnlijkheid, in den beginne toch
wel goed willen menen met de Vlaamse dramatische toneelkunst. Zij is alleen maar
zeer onbehendig en zeer onwetend geweest in haar goede bedoelingen, en heeft
daardoor, in plaats van goed, ontzaglijk veel kwaad gesticht. Dat kwaad zou nog niet
eens zo erg geworden zijn, had men bijtijds maar willen inzien dat men de verkeerde
weg was ingeslagen; maar dit heeft men niet gewild, en daardoor zijn wantoestanden
in 't leven geroepen, die de Vlaamse dramatische toneelkunst eenvoudig de doodsknak
hebben gegeven. De Belgische regering is, o wee! op het rampzalig idee gekomen,
officiële prijzen en premies uit te loven voor de beste toneelstukken, en prachtige
jaarlijkse subsidies toe te kennen aan de officiële schouwburgdirecteuren, die bedoelde
‘beste’ stukken zouden opvoeren.
Dát was 't verkeerd beginsel. Het overige zou maar al te spoedig en
onfeilbaar-logisch volgen.
Om die prijzen en premies te besteden moesten natuurlijk toneelcommissies
gevormd worden. Door wie werden ze benoemd en wie zetelde er in? Mannen van
't vak? dramati-
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sche schrijvers? bekwame toneel-critici? Wel neen. Men gaf zich lang zoveel moeite
niet! Zij werden maar op goed geluk af ambtshalve benoemd uit of door een
ministerie-afdeling. De keus was dan ook meestal ellendig. Van de tien waren er
meer dan de helft totaal onbevoegden, en onder de zogezegd ‘bevoegden’ waren
tenminste negentig percent toneelknullen, vastgegroeid in ouderwetse begrippen,
mannen van achteruitgang, blind, doof en stom, dood voor iedere nieuwe en frisse
uiting van het dramatische kunstleven.
De gevolgen bleven niet uit. Over het gehele Vlaamse toneel was 't dadelijk een
invasie van de aller-akeligste draken. Moord, brandstichting en bloed op 't toneel,
de laffe verrader eerst zegevierend, de onschuld vervolgd en belasterd in beken van
tranen, tandengeknars en wanhoopgegil, en tenslotte de goede moraal: de deugd
beloond en de misdaad gestraft, onder daverende toejuichingen van 't publiek.
Waarheid op 't toneel, waarheid van leven, waarheid van taal, waarheid van
karakter-ontleding en van toestanden, kon noch mocht er geduld worden. Alles moest
even conventioneel en vals zijn. Een boer b.v. een ware boer in taal en zeden was,
en ís er tot nog toe, niet denkelijk. Er moest onvermijdelijk een romantisch-retorische
pop van gemaakt worden, en nooit hebben de Vlaamse toneelschrijvers, ook niet de
jongere modernen, op een paar uitzonderingen na, zich geheel van dat wanbegrip
los kunnen maken. Enkele dagen geleden las ik nog in een toneelblaadje dat dan toch
nieuw en vooruitstrevend in zijn opvattingen heet te zijn, ‘dat het toneel het
conservatorium der taal moest wezen en alle gewestspraak er streng diende geweerd
te worden.’ Nog daargelaten deze bekrompen opvatting van de betekenis der
dramatische kunst, vraag ik mij af van welke taal het Vlaams toneel dan toch het
conservatorium zou moeten worden? Wellicht van de in-valse, in-leugenachtige,
door geen mens in België gesproken woordenboek- en stadhuistaal, die de romantische
toneelpoppen er in Vlaanderen sinds onheuglijke tijden op nahouden!
Men bleef dus voortgaan in de oude richting. Het heette moralizerend inwerken
op de geest van de menigte. En voor de blijde zijde van het leven had men heerlijke
kluchtspelen, o
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zo fijn en zo geestig, die 't volk deden lachen, lachen... tot het niet meer kon. De
allergrofste ploerterijen, de allerlogste kermisgrappen waren te lomp noch te zwaar,
om door het sterk gestel en taai geduld van dat onwetend oer-publiek verorberd en
verwerkt te worden. Men proestlachte zoals men snik-huilde; de zakdoeken, eerst
geweekt door melodramatische tranen, werden daarna door de van dolle pret kittelende
lachtanden aan stukken gebeten.
Hoe kon het anders of de arme, zo schraal betaalde, dramatische Vlaamse auteurtjes
zouden in die zin maar voortwerken om de concurrentie vol te houden tegen de
melodramatische Franse en Duitse drakenwinkel, die meer en meer dreigde in
vertalingsvorm de Vlaamse toneelmarkt te overstelpen?1 Eerst en vooral toch moest
men de Staatspremie, en, zo mogelijk, de driejaarlijkse prijs van drieduizend frank
zien te krijgen. Een niet-gepremied stuk wordt zogoed als stelselmatig door de
schouwburgdirecties geweigerd, want, - en dat is wel een monument van
toneel-ploerterij, de schouwburgdirecteur eist van de auteur de helft van de officiële
premie voor het opvoeren van zijn werk.
Het Vlaams toneel werd dus al van in 't begin van zijn officieel ontstaan in een afgrond
geslingerd, waaruit het nooit meer is opgekomen.
Dat wat in de geest van de regering moest zijn een middel tot verheffing en
veredeling van de volksaard, werd terstond, als onvermijdelijk gevolg van een geheel
verkeerd uitgangspunt,

1

Een der allerergste, allergrofste, aller-afschuwelijkste draken die wel ooit tot schande van
het toneel, vóór 't voetlicht van een schouwburg kwamen, is nu pas nog, als laatste nieuwigheid
en buitengewone attractie op de officiële Vlaamse schouwburgen van Antwerpen, Gent en
Brussel vertoond. Het ding heet: Koningsliefde of de Bloednacht van Belgrado. Door welke
ontoerekenbare letterboef het in elkander is geflanst kan ik mij niet herinneren, maar het
heeft acht of nog meer taferelen, en de historische namen van de personages worden zo maar
kalmweg genoemd zoals ze in werkelijkheid waren: Koning Milan, Koning Alexander,
Koningin Draga, Kolonel Lunjevitch, enz. enz. En dat walgelijk penne-schelmstuk werd
toch waarachtig door de officiële toneelcommissies goedgekeurd! Of hebben ze soms in die...
auteur een miskende Shakespeare ontdekt?
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een werktuig tot de verlaging van het volk, een schaamteloze exploitatie van 's volks
laagste instincten, en meteen de ondergang van de Vlaams-nationale, dramatische
kunst.
Een ander gevolg van die ellendige toestand is, dat het Vlaams toneelpubliek, door
jaren en jaren draken-kost gevoed, van geen echt kunstwerk meer genieten kan. De
officiële Vlaamse schouwburgen hebben nu hun publiek precies zoals ze 't zich
gevormd hebben, en als het soms een enkele keer gebeurt dat, bij o zo zeldzame
uitzondering, een stuk van werkelijk artistieke waarde ten tonele wordt gebracht,
dan zit dat publiek verbouwereerd en verbaasd te kijken, niet voelend, niet begrijpend,
niet in staat, door zijn totaal gebrek aan artistieke opleiding, het ware kunstwerk te
genieten. Herhaaldelijk is dit in de laatste tijd heel duidelijk gebleken. De moderne
ideeën over dramatische kunstopvatting zijn toch ook, op den duur, zelfs tot in de
gesloten tabernakels van de officiële Vlaamse schouwburgen enigszins
doorgedrongen, en enkele directeuren, door het voortdurend erop loshameren van
sommige couranten eindelijk bewogen, hebben geprobeerd enkele van de moderne
dramatische meesterwerken vóór het Vlaamse voetlicht te brengen. De uitslag is
aller-erbarmelijkst geweest. Het publiek, gedegouteerd, kwam naar de schouwburg
niet meer. Machtig aangrijpende stukken, als Voerman Henschel, konden b.v. in
Gent nog geen halve zaal lokken, en moesten dan ook na een paar mislukte
opvoeringen van het affiche verdwijnen.
Het zal dan ook wel geen grote verwondering wekken wanneer ik de verzekering
geef, dat, op de Vlaamse schouwburgen in België, door de betere, ontwikkelde en
intellectuele klasse, met de diepste en volkomen verdiende minachting wordt
neergezien. ‘Het Vlaams theater!... dat is goed voor knechten en voor keukenmeiden,’
hoort men telkens geringschattend zeggen; en 't is toch een ongepermitteerd schandaal,
dat men, door de schuld van een totaal-onbevoegde overheid, zulke dingen moet
horen zonder ze met grond te kunnen weerleggen, terwijl het Vlaams toneel toch
feitelijk door die misselijke overheid gesticht is en bezoldigd wordt om vooral de
maatschappelijk-ondergeschikten tot een hoger en edeler peil van kunstbesef op te
leiden. En daarom zeg en
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herhaal ik nog eens met verontwaardigde nadruk dat ons officieel Vlaams toneel een
der geduchtste vijanden van het Vlaamse volk en van het Vlaamse leven is. De
schouwburg-directeuren, die nu en dan nogal eens heftig onder handen worden
genomen, dragen m.i. maar de halve schuld. Dat zijn toch in de eerste plaats
exploitanten, mannen van zaken, die vooraf en vooral hun financiële belangen
behartigen, en even goed hotel- of kroeghouders, winkeliers of handelsreizigers
hadden kunnen worden: de grote, zware, schandelijke schuld drukt op de lamme
regering, die zulke wantoestanden heeft geschapen en ze, tegen beter weten in, door
geldelijke en immorele steun in 't leven houdt. Men zou zich op den duur wel mogen
afvragen of de Staat er soms belang bij heeft het Vlaams gedeelte van ons volk in
de stomste onwetendheid en de meest vernederende ondergeschiktheid te houden.
Of is het enkel allerdiepste onverschilligheid, aller-volkomenste geringschatting en
minachting van het Vlaamse volk? Mij verbaast het, haast telkens wanneer ik in een
officiële Vlaamse schouwburg een opvoering bijwoon, dat er niet gefloten,
gestampvoet en gebruld wordt, tot het gezakte scherm aan de publieke
verontwaardiging het weerzinwekkend schouwspel van de vertoonde ploerterijen
verbergt.1
Eén lichtpunt is er, zwak nog, maar met de dag helderder en sterker wordend, in de
doodsslaap van onze nationale, dramatische kunst: het werken en streven van enkele
niet-officiële toneelmaatschappijen.
Er zijn er onder - in Gent voornamelijk - die met hun beperkte en soms zwakke
materiële middelen aandurven wat geen enkele sterk bezoldigde officiële schouwburg
aandurft: ware kunstwerken, zorgvuldig ingestudeerd, voor een eenvoudig, onvervalst,
langzamerhand tot echte, gezonde kunst opgeleid publiek van meestal ontwikkelde
werklieden en kleine burgers.

1

De Vlaamse toneelspelers laat ik hier helemaal buiten bespreking. Die zijn dikwijls van zeer
goed gehalte, en ik kan slechts uit de grond van mijn hart betreuren, dat zo veel sterke, frisse
krachten aan zoveel aanstoot-gevende onzin verknoeid worden.
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In de allereerste plaats dienen genoemd en hoog gewaardeerd de kranige
maatschappijen Van Crombrugghe's-genootschap en Multatuli's-kring, beide van
Gent, waarvan de eerste o.a. durfde geven Heyermans' Ghetto en Op hoop van Zegen,
en de tweede Hauptmanns Weber, Buysses Gezin Van Paemel, Driekoningenavond
en Landverhuizers; en verder Electra van Perez Galdos, De Grootste Zonde van Otto
Ernst, en meer andere deugdelijke stukken.
Groot was telkens het succes voor dat geheel apart, in talrijke scharen opgekomen
publiek, dat al sinds jaren walgde van de bloedige draken der officiële melo-dramatiek.
Het gaf warm zijn instemming en ingenomenheid te kennen, en zeer kenschetsend
als trapsgewijze verandering in de ellendige, bestaande toestanden, is ook de bijval
die deze amateurs-tonelisten buiten Gent met voornoemde stukken behaalden. In de
jongste toneelwedstrijd te Oostende, die de ganse winter geduurd heeft, en waar
talrijke maatschappijen deel aan namen, werd de eerste prijs van zeshonderd frank
behaald door het Van Crombrugghe's-genootschap met Op Hoop van Zegen, en de
tweede prijs van vierhonderd frank door de Multatuli's-kring met Het gezin Van
Paemel, terwijl al de andere genootschappen, die met verouderde of drakerige stukken
voor de dag kwamen, door de toch nog vrij conservatieve amateurs-jury-leden
achteraan werden gesteld.
Van die en enkele andere maatschappijen, buiten alle prijs-en-premie-stelsel-om,
mag en kan men de herleving van 't zo diep gedaalde Vlaams toneel verwachten. Zij
willen, en zij hebben getoond te kunnen wat zij willen. Hun haat en minachting tegen
't bestaande officieel geknoei zijn diep en grondig ingeworteld, en ieder van hun
pogingen is als een zweepslag naar voren tot het doel dat zij bereiken willen: Echte
Nederlandse en uitheemse dramatische kunstgewrochten tot werkelijke ontwikkeling
en verheffing van hun volk ten tonele brengen.
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Liberale politiek
In mijn jeugd heb ik dikwijls politieke meetings en manifestaties bijgewoond. Ik heb
er zelfs nu en dan een actief deel aan genomen. Ik behoorde tot de liberale partij,
met vooruitstrevende gedachten.
De grote woorden met kleine betekenis waren in die tijd voor mij geen holle
klanken. Ik geloofde vast aan de mooie beloften; ik twijfelde niet of het geluk van
land en volk lag in de overheersing van de liberale partij gewaarborgd.
O! die meetings en manifestaties! O! die schitterende, overtuigende, meeslepende
sprekers! - Zij begonnen, als overal en altijd, met al het kwaad van de andere partijen
aan de kaak te stellen. Het was verschrikkelijk, die snoodheid en laagheid van de
andersgezinde partijen! Zij schilderden u dat af in woorden en in kleuren om er van
te ijzen, zo ongeveer als de pastoor de folteringen in de hel beschrijft. Men sidderde
van verontwaardiging, men eiste dringend verandering in de afschuwelijke toestand,
men zou desnoods, met ruw geweld, die Augiasstallen, - zoals het zinnebeeldig heette
- van de onwaardige regering reinigen. Daarna vertelden die welsprekende orateurs
hóé zij die vuile stallen zouden reinigen, en wat al goeds en moois zij ervoor in de
plaats zouden brengen. Maar evenals het de pastoor beter gelukt de folteringen van
de hel te beschrijven dan de zaligheden van de hemel, zo ook geraakten onze
schitterende sprekers meer dan eens in duistere verwarring onder het voortoveren
van al die ongekende heerlijkheden. Het was te veel, het was te mooi, 't publiek werd
ongelovig en begon te grinniken. Dan maakten zij een einde aan hun speeches, en
dat einde, - o, hoe dikwijls heb ik 't niet gehoord! - ontketende telkens met vaste
zekerheid een orkaan van daverend, dreunend, bulderend applaus: het was, in 't Frans,
altijd in 't Frans, het volgende suf-bom-
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bastische zinnetje: ‘Enfin, messieurs, pour finir, nous jurons de tenir haut et ferme
le drapeau du Libéralisme Belge!’
Dat werkte als 't ware electriserend, de wilde geestdrift was niet meer te temmen,
men brak uit de zaal en ging manifesteren in de straten, men zong: ‘Van 't ongediert
der Papen’ en men gooide ruiten in; 't was een gevecht en een triomf!
Met al dat, en met niet veel daarbij, hebben de liberalen op den duur toch werkelijk
de zegepraal behaald, en tijdens ettelijke jaren het land geregeerd.
Van al hun schitterende beloften is natuurlijk weinig, of helemaal niets, gekomen.
Zij hebben enkele nieuwe wetten gemaakt, - zoals elke partij die aan 't bewind komt
het tot haar traditionele plicht rekent, of 't ook al nuttig is of niet, - dikwijls gevaarlijke
of onbehendige wetten, als b.v. de beruchte schoolwet van 1879, waarop het land in
't geheel niet voorbereid was; en verder hebben zij, buiten gewone administratieve
zaken, zogoed als niets gedaan. Tegen rechten en taaleisen van de Vlamingen, o.a.
bleven zij steeds vijandig gekant. Hun regering was sterk van franskiljonisme
doordrongen. Hun politieke en sociale oriëntering kwam rechtstreeks uit Frankrijk.
Minister Frère-Orban en later Bara waren hun chefs en hun leiders; en Frère-Orban
en Bara waren ook Walen en kenden noch de taal, noch de innige belangen van het
Vlaamse volk. De liberale partij was in hoofdzaak, om het met korte woorden te
noemen, de partij van de franskiljonse bourgeois. Maar, ondanks alles, waren en
bleven zij diep doordrongen van de overtuiging dat zij het gehele Belgische volk uit
zijn ondergang gered hadden, en wanneer soms iemand enige aanmerking over hun
laksheid durfde maken, antwoordden zij met echte, diepe, overtuigende
verontwaardiging: ‘Wat! zouden wij slechte patriotten en regeerders zijn! Vous vous
trompez du tout au tout, monsieur. Nous tenons haut et ferme le drapeau du
Libéralisme Belge!’
Niettegenstaande dat halsstarrig ‘haut et ferme’ houden, werd de regeringsvlag hun
eindelijk uit de handen geslingerd en wij kregen een klerikale regering in de plaats.
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Ik geloof, helaas! niet, dat die verandering een groot geluk voor ons land is geweest.
De liberalen hebben ons zogoed als niets gedaan; maar de klerikalen hebben ons, in
menig opzicht, heel veel kwaad gedaan.
Na meer dan twintig jaar klerikale regering zijn o.a. onze scholen beneden peil
gedaald. De intellectuele achteruitgang in België is, - de gunstige uitzonderingen
niet te na gesproken, - over het algemeen ontzettend. Katholieke regeringen houden
niet van de verspreiding van de kennis onder het volk. Instructie is gevaarlijk voor
op verouderde fundamenten gebouwde, maatschappelijke instellingen. Instructie,
wetenschap, intellectuele ontwikkeling werken het socialisme en het anarchisme in
de hand. Wat, hier als elders, grote levenskracht aan het klerikalisme gaf, was, dat
het, op een gegeven ogenblik, als enig, stevig bolwerk pal stond tegen het gevaarlijk
opdringen van allerlei subversieve stelsels en beginselen. Daarom had het, van een
conservatief standpunt beschouwd, veel meer dan het halfslachtig en half-ontbonden
liberalisme, zijn goede sterke reden van bestaan. Geen factor werd dan ook door de
klerikale regeerders verwaarloosd om hun macht te handhaven, en een der
gewichtigste onder deze factors, ofschoon pas nieuw in het politiek leven verschenen,
was het flamingantisme.
Ik geloof in 't geheel niet dat onze klerikale regeerders sterk overtuigde
Vlaamsgezinden zijn. Ik geloof niet dat zij de Vlamingen verdedigen uit liefde voor
hun land en volk en taal. Ik geloof enkel aan hun eigen politieke zorg en liefde, daar
waar het Vlaanderens dierbaarste belangen geldt. Waarom anders zouden zij nog
steeds in al hun scholen aan het Frans als leertaal de voorkeur geven? Maar zij hebben,
- veel slimmer en gevatter dan de liberalen, - het ontwaken en herleven van de
Vlaamsgezindheid met nauwkeurige belangstelling gevolgd, en dadelijk ingezien
welke kracht en welk voordeel zij er voor hun partij uit konden trekken. En heden
ten dage zijn ze dan ook reeds zover gekomen, dat zij de Vlaamse Beweging zeer
ruim naar hun zin en hun belangen om zo te zeggen hebben gekanaliseerd. De
‘Vlaamse’ zaak is grotendeels een ‘klerikale’ zaak geworden.
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Maar nu hebben de laatste Belgische verkiezingen een heel onverwacht verschijnsel
aan de dag gebracht: de plotselinge herleving van de liberale partij, die men zogoed
als dood waande. En deze herleving is geen afzonderlijk, hier en daar gelokaliseerd
feit: het is geweest een algemeen verschijnsel, over het ganse land.
Het is moeilijk om precies te weten waaraan deze gebeurtenis toe te schrijven.
Wellicht aan de ene kant een vage, algemene ontevredenheid over een regering die
te lang geduurd, en te weinig voldaan heeft; en zeker aan de andere kant een
toenemende afkeer van het socialisme met zijn collectivistische stelsels. Vreemd is
het dat de socialisten zo sterk aan dat onmogelijk beginsel van het collectivisme
blijven hangen; vreemd dat zij, die anders van zo veel gezonde waarheid houden, de
steeds duidelijker wordende waarde van het individualisme en meteen van het privaat
eigendom niet kunnen of niet willen huldigen. Zij willen te ver gaan en zitten blijkbaar
in de war met hun ellendig begrip van Gelijkheid, terwijl toch alles in de natuur van
Ongelijkheid getuigt. Maar het is nu eenmaal zo; en, van die vage, algemene
ontevredenheid over de klerikalen, en die duidelijke weerzin tegen het collectivisme,
hebben de oude liberalen in ruime maat geprofiteerd.
Zij hebben gezegepraald en feestgevierd, en in een niet verafgelegen toekomst
zien ze reeds opnieuw hun heerschappij over 's lands regering tegemoet.
Ik heb ze weer, na zo veel jaren ondergang, geestdriftig horen redeneren en
manifesteren, en nieuwsgierig heb ik geluisterd, hopende dat de ondervinding van 't
verleden tot les voor de toekomst zou hebben gediend.
Ik moet bekennen dat ik er teleurgesteld vandaan gekomen ben. Al waren 't ook
andere en nieuwere mannen, zij hebben, op zeer enkele uitzonderingen na, uitzonderingen die dan ook door de meerderheid met wantrouwige ogen werden
aangekeken, - precies gesproken als de mannen van vóór vijfentwintig jaar; en daar
heb ik het waarachtig weer gehoord, onder daverend gebulder en applausgejubel:
‘Et, pour finir, messieurs, nous jurons de tenir haut et ferme le drapeau du Libéralisme
Belge.’
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Het zou toch tijd gaan worden, dat die ingebeelde vlag nu eens voorgoed in haar
koker werd gestoken, en dat een strenge boete werd toegepast op wie nog spreken
durft er die in jaren uit te halen. Genoeg met al die holle klanken nu. Er is werkelijk
overdaad gepleegd. Daden! daar hebben we vooreerst behoefte aan. En onder die
daden kan ik er, voor de liberale partij, die nu weer zo onverwacht van de gunst van
het volk geniet, geen nuttiger en heilzamer aanwijzen, dan een zo nauw mogelijke
aansluiting met de veel te lang door haar verwaarloosde Vlaamse Beweging. Daar
ligt een haast nog onontgonnen veld voor de liberale politiek. Vlaamsgezinde liberale
propaganda, op 't platteland en in de steden, Vlaamsgezinde liberale meetings,
Vlaamsgezinde liberale dagbladen, Vlaamsgezinde liberale kandidaten voor de
verkiezingen, zijn, vooral ten plattelande, nog zogoed als onbekende dingen. Laten
we daar nu eens ernstig mee beginnen; 't is meer dan hoge tijd. En als er eenmaal
jaren lang met taai geduld gewerkt zal zijn, - jaren lang aanhoudend, en niet meer,
zoals nu 't geval is, enkel in verkiezingstijden, - dan zullen wij misschien opnieuw
de zo geliefde, en zo vaak misbruikte liberale vlag nog eens uit de streng-gesloten
koker mogen halen, en die werkelijk statig kunnen vasthouden; maar dan op zijn
Vlaams, hoor, met een Vlaamse kenspreuk, en niet meer met dat nageaapte Franse
‘haut et ferme’, waarbij de mensen, die 't nog goed met het liberalisme menen, en in
deze partij, behoorlijk gemoderniseerd, het nodige evenwicht tussen klerikalisme en
socialisme zien, nu minachtend-schimpend hun schouders ophalen.
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Een volksverteller
Uit mijn land, door VICTOR DE MEYERE. Uitgave H. van Romburgh, Utrecht
1904.
De Vlaamse romanschrijver Hendrik Conscience heeft in zijn land een traditie
nagelaten, die tot nog toe door geen der hem opvolgende Vlaamse schrijvers is
voortgezet. Hij was een volksverteller. Hij schreef voor de mindere standen van zijn
volk, en heeft ze leren lezen. Nu nog, zoals ik hier in een van mijn vorige kronieken
deed opmerken, is Conscience nagenoeg de enige Vlaamse populaire auteur, wiens
romantische werken door het volk - voornamelijk door de plattelandsbevolking steeds met gretige belangstelling gelezen worden. Na hem, in de geest van zijn traditie,
kregen we slechts enkele, zeer onbeduidende navolgers, zonder originaliteit, en
zonder iets van de zo sympatieke en soms werkelijk grootse inspiratie, die aan de
werken van de oude populaire romantieker zoveel gemoedelijkheid en innemende
bekoring gaf.
Verder koos de jongere generatie, beïnvloed door de tijd-geest, een heel andere
richting. Zij leefde niet meer mee, in gans natuurlijke intimiteit, zoals de oude
Conscience deed, net leven van het volk. Zij was te ver ontwikkeld reeds, zij ging
er buiten staan, en keek naar 't volk van op een afstand, om het te zien bewegen en
het te bestuderen. Haar kunst werd objectief.
Conscience kan men zich voorstellen als een goedmoedige, bejaarde vader, die
zacht en kalm glimlachend te midden van zijn vele kinderen en kleinkinderen om
het haardvuur zit, en hun lang en veel vertelt van romantisch-mooie dingen. Wat
Conscience aan zijn volk vertelde was niet de dagelijkse, hun maar al te wel bekende
werkelijkheid van hun zwoegersleven; 't was hem integendeel te doen om hun die
ruwe werkelijkheid te doen vergeten, en ze mee te voeren in hogere en

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

63
zachtere sferen, waar de mensen gelukkiger waren, of door wilskracht en deugd
gelukkiger zouden kunnen worden. Hij was een romantieke moralist, en hij was ook
en vooral: een trooster. Dáár ligt, geloof ik, meer nog dan in de attractie die voor
eenvoudige zielen van zijn vermooiend romantisme uit kan gaan, de grote bekoring
van Conscience als volksverteller. Hij was een trooster.
Dat waren, helaas! de schrijvers van de op hem volgende generatie in 't geheel
niet. Zij zaten niet meer mee aan de huiselijke haard; zij lachten en weenden niet
meer met de vreugden en de smarten van hun helden. Zij werden scherpere ontleders,
en die ontleding was pijnlijk, bedroevend en ontnuchterend voor het teleurgestelde
volk. Geen van allen waren populaire vertellers, en de meesten leerde 't volk dan ook
niet kennen. Met veel meer waarheid en misschien ook meer talent dan Conscience,
met de raakste, scherpste observatie, met al hun knappe kunst van ragfijne
zielsontleding, met al de bekoorlijkheid van haar frisse, echt landelijke poëzie, konden
b.v. de gezusters Loveling nooit het hart van de plattelandsbevolking die ze
beschreven, veroveren. Het volk kende hen niet, en verlangde hen niet te kennen.
Hetzelfde gebeurde met Isidoor Teirlinck en met Reimond Stijns, de gezamenlijke
schrijvers van Arm Vlaanderen, en van veel andere Vlaamse, echt Vlaamse werken.
Hetzelfde weer met Cyriel Buysse, een van de beste kenners, een der scherpste, maar
ook onmeedogendste ontleders van het Vlaamse volk; hetzelfde nog met Streuvels
en met Herman Teirlinck, die, schijnbaar, midden in hun volk staan, maar tot nog
toe, ondanks al hun pogen, de ware kinderlijke volksziel nog nooit hebben doen
trillen. Allen zijn vreemden, allen onbekenden voor het Vlaamse landelijke volk, dat
zij zelf toch goed kennen en met veel talent beschrijven. Het zijn ‘intellectuelen’,
die niet schrijven vóór, maar óver hun volk, en zich tot een heel andere, veel meer
ontwikkelde categorie van lezers wenden. De traditie is met Conscience - haar
schepper - plotseling afgebroken, en het misverstand tussen de Vlaamse
plattelandsbevolking en haar litteraire kunstenaars duurt nu reeds lange lange jaren.
Die wanverhouding, dat misverstand, heeft een jong Vlaams
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schrijver, Victor de Meyere, zich tot doel gesteld eindelijk te doen ophouden. Hij
wil de Conscience-traditie weer aanknopen en voor zijn volk gaan schrijven. Hij wil
trachten te smeden de ontbrekende schakel in de ketting die de Vlaamse lezer van
het platteland, van Conscience tot zijn meer moderne auteurs zal leiden.
Het lijkt me een schone en edelmoedige, doch enigszins ondankbare, en in geen
geval een gemakkelijke taak, die deze jonge schrijver zich tot volbrenging
voorgenomen heeft. De tijden zijn veranderd, en het Vlaamse volk, teleurgesteld na
vader Conscience, is helaas! in een ander en veel minder soort lectuur zijn
geestesvoedsel gaan zoeken. Van de romantische luchtpaleizen en kastelen is het tot
de bloedige drakenwinkel afgezakt. Dagelijks worden nu, tegen zeer lage prijzen, in
alle dorpjes van het Vlaamse land, tot in de afgezonderdste gehuchten, kleine
praatkrantjes en geïllustreerde afleveringen van vertaalde Franse bloeddraken
gecolporteerd; en dát leest nu onze achterlijke plattelandsbevolking, die vroeger
enkel Conscience kende, en, na Conscience, zijn meer moderne schrijvers niet heeft
willen of kunnen waarderen.
Het is bedroevend te denken dat Victor de Meyere vooral tegen deze ontbindende
krachten in zijn moedige onderneming zal te kampen hebben. Des te meer, daar zijn
ontworpen en reeds gedeeltelijk ten uitvoer gebrachte plan bij hem niet schijnt te
zijn ontstaan uit onberedeneerde opvlammerij of kortswijl, maar uit ware, ernstige
overtuiging, en dat het hem gelukt is, al van in 't begin, de echte toon te vinden, die
kans heeft 't volk te zullen boeien. Hij toch zit mee aan de huiselijke haard, als een
die vertelt niet alleen voor zijn eigen genoegen, maar ook en vooral voor het vermaak
en de belangstelling van de onbedorven, eenvoudige mensen die hem omringen om
naar zijn verhalen te luisteren.
Het eerste boek van de serie die hij zich voorneemt voor zijn volk te schrijven,
draagt de goed-gepaste titel Uit mijn land en bevat acht vertellingen. Het vormt een
eigenaardige en inderdaad bekoorlijke verwerking van realisme met fantasmagorie,
van romantisme met legende. Zijn land, het is Klein-Brabant, de streek waardoor de
mooie rivier, de Rupel, vloeit, en hij beschrijft dat land met innig-tere en soms
diep-ontroerde
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liefde. De steden en de dorpen worden er bij hun wezenlijke naam genoemd, als
vaste en tastbare dingen van algemeen bekende realiteit, en daarin leven, van een
eigenaardig, half reëel, half fantasmagorisch leven, de sagen en legenden, de
romantische helden, de scheppingen van zijn fantasie. Heel juist heeft hij gevoeld,
dat zijn achterlijk, onwetend volk nog niet rijp is tot het waarderen en genieten van
een litterair realisme dat de ruwe en rauwe werkelijkheid van het alledaagse leven
voor hen oproept. Hij heeft begrepen dat zuiver realisme voor zulk een volk nog
geen kunst is, dat kunst voor zo'n volk alleen dátgene is wat de werkelijkheid vermooit
en verbloemt. Voor ons, fijner beschaafden, kan de doodeenvoudige, welbekende,
trouw weergegeven realiteit van het dagelijkse leven in onze omgeving, verheffend
en veredelend zijn. Onze werkelijkheid is soms op zichzelf groot en schoon, of kan,
door het prisma van onze hogere ontwikkeling gezien, groot en schoon worden. Maar
wat kan de alledaagse levenswerkelijkheid van arme onwetende sjouwers, op weinige
uren van uitzondering na, anders zijn dan smart, droefheid en verlaging? Zo iets staat
in direct verband met het te groot verschil van de sociale standen. Alleen de meer
ontwikkelden onder de volksklasse, die de romantische opvattingen als valsheid en
bedrog verbannen, durven de realiteit van aangezicht tot aangezicht bekijken, en zijn
sterk genoeg om onder die tragische ontsluiering van al hun eigen wee en ellende
hun lijden zonder wanhoop te dragen. Die kunnen strijden tot herovering van hun
rechten: maar hun beter weten dan de anderen is toch verre van benijdenswaardig,
want hun ontbreekt dan voor altijd de troost van de onwetenden, de zachte troost,
die de goede vader Conscience hun gaf, en die De Meyere hun nu ook wil brengen.
In zijn schoon en zielsverheffend autobiografisch boek: Memoirs of a revolutionist,
vertelt Peter Kropótkin ons o.a. hoe hij, bij het aanschouwen van het lijden der Finse
boeren, eensklaps, als bij een openbaringslicht, tot de innige gewetens-overtuiging
kwam, dat al zijn kennis van eminent wetenschappelijk man, eigenlijk al niet veel
meer was dan een
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vrij nutteloze praal van egoïstische zelfontwikkeling, en dat zijn plicht, zijn heilige
plicht als mens hem gebood, niet langer voor zichzelf, maar eerst en vooral, in de
mate van zijn krachten, tot leniging der smarten van zijn ongelukkige evenmens te
arbeiden. Misschien vergiste zich de zachte utopist, de grote, altruïstisch-humane
denker; misschien had hij toch meer en beter voor 't mensdom gedaan met eenvoudig
zijn verheven wetenschappelijke richting te blijven volgen en niet werkdadig zich
met politieke en sociale zaken te bemoeien. 't Kon een vergissing zijn; maar 't was
een nobele vergissing.
En zo is het ook enigszins met deze jonge schrijver. Misschien deed hij beter, én
voor zichzelf, én voor de kunst, én voor hen die hij wil ontwikkelen, trouw en zonder
bijbedoeling, de zuivere inspiratie van zijn kunst en zijn talent te volgen. Misschien;...
maar hoe 't ook zij, mooi is zijn daad van in eniger mate artistieke zelfverloochening,
al was 't alleen maar om het edel doel dat hij beoogt.
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Een garve uit de litteraire Vlaamse oogst van 1905
I. Romans
Hard Labeur, door REIMOND STIJNS, twee delen, Meindert Boogaerdt jun.,
Rotterdam.
Mannenwetten, twee delen, door GUSTAAF VERMEERSCH, C.A.J. Van
Dishoeck, Bussum.
De Bieboeren, door L. SMITS, Van Holkema en Warendorf, Amsterdam.
Het Leven van Rozeke van Dalen, twee delen, door CYRIEL BUYSSE1, C.A.J.
van Dishoeck, Bussum.
Er is verleden jaar een weelderige oogst gewassen op Vlaanderens litteraire akker...
In groot getal hebben wij de bundels zien verrijzen. Schrijvers van vroeger, die
sinds jaren niets meer hadden voortgebracht, zijn weer verschenen; de welbekende,
stoere werkers van de laatste tijd hebben niet opgehouden; en vele jongeren, van wie
men weinig of nog niet gehoord had, zijn plotseling als 't ware uit de grond gerezen.
En ook de grote overledene, - Gezelle - werd niet vergeten: uit zijn nalatenschap
kregen

1

Over Cyriel Buysses Leven van Rozeke van Dalen kan ik, tot mijn leedwezen, geen
beoordeling geven. De redactie van Groot-Nederland heeft als vaste regel aangenomen,
dat werken van haar mederedacteuren hier niet gerecenseerd zullen worden. Het boek,
dat verleden jaar, alvorens afzonderlijk te verschijnen, eerst in verschillende
afleveringen van dit tijdschrift opgenomen werd, is de lezers trouwens genoeg bekend.
P.v.H.
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wij, - een nieuwigheid voor ons - niet minder dan drie delen, verzamelde
proza-opstellen.
Er valt geen ogenblik meer aan te twijfelen: 't is Vlaanderens herleving in de volle
kracht; het komt er; het ís er!
De schrijvers zijn er, maar 't publiek is er nog niet. Zal het er ooit komen? Ik meen
dat het er onvermijdelijk moet komen. Ik meen, het is een natuurwet, dat het er komen
zál. Nog steeds zijn de Vlaamse auteurs genoodzaakt, voor uitgave en lezerskring,
vooral op Noord-Nederland te teren; doch onmerkbaar, onvoelbaar, zakt hun invloed
weer van 't noorden naar het zuiden; en dáár dient ook ten slotte dan de vrucht te
prijken van het zaad dat er ontkiemde. Holland kan onze schrijvers waarderen en
bewonderen. Echt vóélen, echt begrijpen in alle intieme nuances en schakeringen,
dat kan alleen de eigen Vlaming. Daarnaar moeten wij allen streven; daarop moeten
wij allen wachten. Vreemde lofuitingen hebben onze schrijvers voor het ogenblik
niet meer nodig. Die zouden nu eerder gaan storen; die klonken maar al te dikwijls
vals en soms meer als na-gepraat, uit mode-gedoe en snobisme, dan uit ware kennis
en uit diepgevoelde overtuiging. Las ik nog onlangs niet in een der grote, Hollandse
maandschriften, een artikel van een recensent, die vol bewondering was over het
werk van de jonge Vlamen, maar argeloos-naïef daarbij bekende, dat hij dikwijls de
betekenis van de woorden en de zinnen niet begreep. Bewonderen wat je niet begrijpt;
wat is het: voor-de-gek-houderij of nuchter snobisme!
Neen. Wat onze schrijvers thans nodig hebben is gelezen, begrepen en beoordeeld
te worden door wie echt en rechtstreeks, als planten van éénzelfde bodem, met hen
in intiem verband staan. Die, en geen andere, zullen het waarlijk kunnen voelen en
verkondigen, wat echt en schoon, en wat niet echt en niet schoon is in het werk van
hun land- en stamgenoten. En eerst dan, wanneer zij die het zo gaaf en direct kúnnen
voelen, met kennis van zake zullen gesproken hebben, eerst dan zal het voor
vreemden, al zijn zij ook zo nauw aan ons verwant als de Hollanders, mogelijk zijn,
op hun beurt, het werkelijk goede en kwade in het werk van de Vlaamse auteurs te
onderscheiden.
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Maar vooreerst blijven die kenners en voelers, - een enkele: Aug. Vermeylen, en die
dan misschien zelf nog te nauw in de strijd betrokken is, om, niettegenstaande zijn
boven elke verdenking hoog verheven eerlijkheid en bekwaamheid, geheel
onbevooroordeeld te kunnen zijn, uitgezonderd, - vooreerst blijven zij in Vlaanderen
nog zwijgen; en dankbaar, zeer, zéér dankbaar mogen onze schrijvers de Hollanders
zijn, dat dezen tenminste aan de Vlamingen 't bestaan van hun eigen Vlaamse
litteratuur langzamerhand hebben doen ontdekken.
Niet zonder een gevoel van weemoed en heimwee heb ik het boek van Reimond
Stijns na lezing neergelegd...
Ik denk aan 't lot van deze schrijver, onlangs gestorven in de volle kracht der jaren.
Hij was daar geboren, midden in de schoot van moeder-Vlaanderen, op dat heel klein
dorpje Mullem, niet ver van het mooie Oudenaarde en de herinnering aan het land
van zijn jeugd, dat hij al vroeg moest verlaten, bleef, tot het einde van zijn leven, de
grote, tedere bekoring van zijn hart. Al zijn werken, - en hoeveel! - eerst in
medewerking van Isidoor Teirlinck, - Herman Teirlincks vader, - later alleen, getuigen
van die grote, innige liefde. Helaas! nooit zou hij naar waarde geschat en bewonderd
worden!
Men kende hem wel, sommigen zelfs prezen hoog zijn werken; maar, dat wat hij
verdiende, neen, hij kreeg het niet. Een soort van onverschilligheid, van onwil
begroette met ontmoedigende koelheid al zijn pogingen; en langzamerhand weefde
zich om hem heen als 't ware een verdovend net van vergetenheid en stilzwijgen. Hij
zong zijn onvergankelijke liefde voor zijn streek, hij gaf ze weer in beeld en kleuren,
grote fresco's ontrolden de golvende landouwen, de groene weiden, de gouden
oogsten, het kronkelend zilverlint van de Schelde; en mensen leefden in zijn grote
taferelen, sjouwden, beminden, baden, vol sterke, natuur-gezonde hartstochten, echte
Vlamen, ruw dikwijls, teder somtijds, zoals ze zijn in werkelijkheid -; dat alles gaf
hij, rijk en mild, met een talent dat wel wat ongelouterd, doch niettemin een echt en
eerlijk talent was; maar de aandacht van de mensen was elders en
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naar zijn volle, rijke, rauwe klanken werd bijna niet geluisterd. Hij raakte langzaam
aan vergeten en schreef weldra niet veel meer. Misschien was hij uitgezegd; misschien
had de aanhoudend-verdovende stilte hem ontmoedigd. Niemand wist het; niemand
vroeg ernaar.
Toen kwam dat laatste grote, sterke, pijn-doende boek: Hard Labeur; en kort
daarop kwam het bericht van zijn dood.
Ook voor hem waren de harde, ontgoochelende jaren eindelijk uitgestreden. En
nu, wellicht, nu hij er niet meer is en het lang-verdiende loon aan een kil geraamte
kan gegeven worden, zal men hem mogelijk in eer gaan herstellen en bewonderen,
zoals men met Gezelle deed. Bittere troost! Waarom krijgt de een het zo overvloedig
in de mooiste en krachtigste jaren van zijn leven; waarom krijgt de andere, met
evenveel verdienste, het eerst na zijn dood, en waarom krijgt een derde het nooit?
Wie zal het ons verklaren?
Hard Labeur is de geschiedenis van een boerenfamilie in Vlaanderen.
Speeltie, van oorsprong een ietwat raadselachtig gehouden figuur, half Fransman,
half Vlaming, kent in zijn leven slechts één grote hartstocht waaraan hij alles offert:
het geld. Hij bezit iets, doch te weinig naar zijn zin; hij wil een grote, rijke boer
worden. En zolang hij dát niet is zal hij sjouwen en zwoegen, als op leven en dood.
Maar, zijn doel eenmaal bereikt, zal hij van zijn geld genieten, zoals een rijke boer
ervan geniet: met hoogmoedige trots. Zijn trots zal het wezen de prachtigste boerderij
uit de streek in eigendom te bezitten, de mooiste koeien, de vurigste paarden, de
vruchtbaarste landerijen. Zijn vrouw zal rijker kleren en juwelen dragen dan de vrouw
van de burgemeester, zijn kinderen zullen weelderiger mogen leven dan wie ook op
het dorp. Maar, nogmaals, om het zo ver te brengen: werken, sjouwen, slaven, dag
en nacht.
Hij komt, als halve vreemdeling dus, op 't dorp en trouwt er met een kloeke, knappe
deerne, die ook reeds wat bezit en, van hetzelfde toekomstideaal doordrongen, gans
bereid is om hem flink terzij te staan. En de strijd om het fortuin begint, hardnekkig,
onmeedogend. Hun leven is een slavenleven,
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hun huis een krot, hun kleren een hoop lompen, hun voeding minder nog dan
beesteneten. Geld, géld moeten ze vergaren! Zij krijgen kinderen: drie zonen en een
dochter. Naar school gaan ze niet; daar is geen tijd voor. Al van jongs af moeten zij
werken en onder dat werken verstaat Speeltie ook stelen. Hijzelf leert zijn kinders
stelen. 's Nachts trekken zij erop uit en roven wat ze krijgen kunnen. Brengen ze
niets, of, naar zijn zin niet genoeg mee naar huis, dan slaat hij ze, met stokken op
het blote lijf, tot bloedens toe. En als Wannie, 't jongste jongetje, dat aangeleerde
stelen eens op Speelties eigendom zelf toepast, als hij eens, op zekere morgen, centen
uit een laatje rooft om er suikertjes en sinaasappels mee te kopen, slaat Speelde hem
bij zijn terugkomst, in tegenwoordigheid van de andere kinderen, die van schrik wel
zullen zwijgen, met een knuppel dood.
Lize, het meisje, is thuis overbodig. Speelties geterroriseerde vrouw heeft maar
te zorgen dat ze heel alleen al het huis- en binnenwerk verricht. Lize moet weg, hij
stuurt haar naar de kantwerkschool om ook geld te verdienen. Dat geld behoort ze
elke zaterdagavond naar huis te brengen en wee haar, wanneer het sommetje voor
Speelde te gering is: slagen, slagen! Op een zaterdagavond, laat alleen door de velden
van de kantwerkschool terugkerend, verliest het kind het beursje waarin de armoedige
centen verborgen zitten. Zij zoekt en dwaalt de ganse nacht, kan het niet terugvinden.
Maar zonder het geld durft zij nooit meer naar huis te komen en zij verschuilt zich
in de halfafgebrande gebouwen van een watermolen en laat er zich verhongeren tot
zij, bijna levenloos, door de koster van het dorp ontdekt wordt. Hersteld, gaat ze
weer naar de kantwerkschool en blijft er nu vast, als hulp-dienstmeisje bij de oude
meid van de juffrouw-bestuurster. Die juffrouw heeft een neefje die er in vakantie
komt en Lize verleidt. Wanneer Lize nu, weggezonden, naar huis terugkomt en daar
op een avond, als een ellendig dier, in de stal op een strobed bevalt, schopt Speeltie
haar met het kind buiten en zij verdwijnt voorgoed in de nacht en uit het verhaal.
Slechts toevallig zullen we later horen dat ze nog leeft en ergens ver, met een
welgestelde boer, gehuwd en gelukkig is. Vol innige liefde is dit teder figuurtje door
de auteur getekend
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als een zacht, poëtisch en toch weer zo in-reëel-lijdend contrast met haar ruwe,
dominerende omgeving. De moeder, de jongens, kunnen zich nog min of meer tegen
Speelties tirannie verzetten; maar zij, het enig jong meisje uit het gezin, de tere en
de zwakke, wordt onvermijdelijk de verschoppelinge en het slachtoffer van allen.
Ondertussen zijn de twee oudste zonen, Mitie en So, ruwe, stevige kerels geworden
en weldra komen zij in openlijke opstand tegen het tirannieke vaderbeest. Ook de
moeder, jarenlang door Speelde verdrukt en mishandeld, en beu van dat sjouwen en
wachten op een fortuin, dat wellicht toch nooit zal verwezenlijkt worden, spant
eindelijk met haar jongens mee en samen vermoorden zij Speeltie, juist op het moment
dat hij bezig is de lang bewaarde schatten nog eens over te tellen, waarmee hij
eindelijk de zolang en zo vurig begeerde, rijke boerderij zal kopen. Eerst heel op het
eind van 't verhaal -, en dát is wel het grootste gebrek van dit anders, zo krachtig in
elkaar gezette en volgehouden werk, wordt het raadselachtig figuur van Speeltie ons
iets nader toegelicht. Stervende vertelt hij aan de priester, die zijn biecht komt horen,
dát wat wij reeds van in 't begin, om zijn psychologisch wezen duidelijk te begrijpen,
hadden dienen te weten:
‘Als knaap werd ik afgedakkerd en gemarteld, omdat ik een voorkind was. Men
zond mij naar de school om den verworpeling uit de voeten te hebben, en de meester
mocht de roede gebruiken, zooveel het hem lustte; hoe meer, hoe liever? De armoede
joeg mijn ouders uit Vlaanderen, en, toen ik man geworden was, vluchtte ik thuis
weg, en kreeg een lief. Overal, overal, waar er geld te winnen was, sjouwde ik voor
haar, voor haar alléén op de wereld, en... ze bedroog mij! En juist, toen ik die
zekerheid had, werd ik vastgegrepen! Ze beschuldigde mij van diefte, zij en haar
vrijer; zij, die zelf de diefte gepleegd hadden! In de gevangenis ben ik overtuigd
geraakt, dat er geen eerlijkheid op de wereld bestaat! En wat an het u schelen, wat
ik verder bedreven heb! Ik stal de papieren van een Speeltie, en liep over de grens!
En wie zal ginder nu nog iets van mij weten! Niemand dan zij. Haar moet ik nog
weerzien. En daarna zal ik genieten van mijn geld. Genieten, en mij herinneren, wat
ik af gezien heb! De wereld
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is voor de bedriegers, en God en bemoeit zich niet met ons!’
Men heeft Stijns verweten, dat hij een overdreven somber konterfeitsel van zijn
Speelde had gemaakt. Ik geloof het niet. Wel mag men aannemen dat zulke
monstermensen uitzonderingen zijn in 't Vlaamse land; maar, als werkelijk bestaande
uitzondering dan, is dit type volkomen naar waarheid getekend. Wie onlangs de
debatten volgde van de vadermoord van Heerne voor het Gerechtshof te Brussel,
zal, in de vermoorde en zijn gezin, nagenoeg hetzelfde soort wezens herkend hebben,
zoals er in dit hard, pijn-doende boek, getekend zijn. De oude Fouan en zijn zoon
Buteau in Zola's La Terre, waren ook zulke tragische dier-mensen; en Speelde en
zijn zonen zijn wellicht nóg wreder en nóg echter.
Men denke nu vooral niet, dat er slechts wreedheid en ruwheid in dit boek te vinden
is. Fijn en diep van goede observatie is 't op vele plaatsen en talrijk zijn de mooie,
zachte, tedere bladzijden. Hoe aangrijpend dit beeld van de kleine Wannie, door
Speelde met een knuppel doodgeslagen en daarna in zijn bed gelegd:
‘Wannie was ontkleed tot op zijn grauw katoenen hemd; zijn vaalgeel, hoekig
aangezicht was naar boven gericht met de kin scherp omhoog gestoken; zijn dun
geplant haar was verstreuveld, en twee pezen spanden het vel op van den mageren
hals. De armen lagen naast het lichaam, strekten zich stokstijf uit, neerwaarts, of de
vingers het een of ander, dat te diep lag, zochten te taken; zijn mond was half open,
en rondom de tanden speelde als een ingehouden lachje; ook de oogen waren niet
toe, maar reeds glazig, gebroken, en er droomde een droeve weifeling in, of de jongen
iets niet begrijpen kon, er wanhopig, wegdwalend, op nadacht.’
Ook de benauwde kantwerkschool, waar de bleke, jonge meisjes zonder zon of
lucht ganse lange dagen op elkaar gedrongen zitten en waar, als enige afwisseling
van de afmattende arbeid, verstompende gebeden worden afgepreveld en gezongen,
is in meesterlijke trekken getekend:
‘'t Was stil in de werkplaats als midden in een groot roggeveld, wanneer geen
halmken trilt; soms toch echter kraaide er een ingehouden hoestje. Sofie (de
juffrouw-bestuurster)
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stond kaarsrecht in de deur van het kantoorkamerken, en heur glansoogen omvatten
alles, wat er voorviel; ze monkelde, als er eene maar een woordje uitblies, en zoo
lichtzinnig twee centen boet opliep. 't Waren al neergebogen mutsekens, en witte
handen, die gedurig op en neer, heen en weer gingen.
Het uur van zwijgen was om.
- Zingen! sprak Sofie.
Ze begonnen werktuigelijk, onverschillig, in een zoo-gewoon-zijn; 't was iets, dat
ze deden en herdeden in een vreugdeloos leven; lang werd ieder lettergreep uitgerekt
en vastgehouden; allengskens werd het een loom uitsterven van klanken, en telkens
weer herbegon het in een machteloos naar-omhoog-trachten, om weldra moedeloos
neer te zinken, lusteloos naar boven te komen, en opnieuw als in een droom naar
onder te glijden. Zoo ging het dagen en dagen, en zoo zaten ze hier veertien uren
met twee korte tusschenpoosjes voor het eten. Ze zaten er met uitgerokken, wasbleeke
gezichten, en velen met een ziek blosje op de wangen; er rustte stille gelatenheid in
de groote oogen, en om den mond van allen trilde een weemoedig trekje.
Ze zongen.
Maria, wees den paus indachtig:
Gij zijt zoo goed en ook zoo machtig!
Kom Jezus' Kerk nu ook verblijden;
Ze heeft, helaas, zoo veel te lijden.
Voor haar, o Moeder, bidden wij.’

En hoe zielig-ontroerend, zo vol stemming en kwellende emotie, de verleidingsscène
in de lentenacht:
‘Lize sliep in het stalleken van de kantwerkschool, en werd plots wakker. Een
gerucht aan de deur had heur gewekt; ze zette zich overeind en luisterde. Het was
een droomerige nacht in den Mei; het was, of de zingende nachtegaal buiten voor
het open venster zat, of zijn heldere gorgelklanken opleefden in het stille kamerken;
ze vulden het van onder tot boven met het trillen van het klokhelle lied vol
melancholieke wonne. Het meisje werd wonder te moede; ze was schier
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achttien jaar oud en in den verleden winter had Lowietje gezegd, dat ze zulk een
schoonen haarbos had, en zoo aardig kon kijken. Ze was nog half bedwelmd door
den slaap, en haar gemoed was heel week; het puur volgehouden “ieoe! ieoe!” dat
weer aanving, viel zachtjes in heur bevend hart, en het liep vol van een bang geluk,
dat ze vroeger nooit gevoeld had. De vogel joedelde voort, dronken van min, en sloot
eindelijk zijn schallenden juichzang met twee kristalzuivere, zoete fluittonen; hij
wachtte een poos, en herbegon klaarluidend: “Uut! Uut!” Hij kwinkeleerde een kort
wijsje in harmonieus stijgend geschal, en zweeg opnieuw.
Lize voelt onrust, komt uit haar bed, trekt het luikje open en ziet in den
maanhelderen nacht Lowietje naar haar slaapstalletje komen. Ze is bang, maar voelt
zich toch sterk tot hem aangetrokken; in haar ontwaakt het onbekend gevoel der
liefde; ze wil wel, maar ze durft toch niet.
Lowietje sprak, doch vond eerst zijn woorden niet, en het had geen zin, wat hij
zei, tot zijn stem zoet werd, vol smeeking. Had ze hem reeds vergeven, dat hij ze
eens op den grond sloeg, en de vingers tusschen haar lijfje stak? Sedert heeft hij er
zoo dikwijls van gedroomd, en nu kon hij in zijn bed niet blijven, omdat hij altijd op
heur dacht, en wist, dat ze niet gelukkig was, maar ze mocht hem toch ook niet
ongelukkig maken.
- 'k En mag hier zoo niet blijven: ze zouden mij kunnen zien. Laat mij een beetje
bij u komen, en 'k zal seffens weggaan. De stilte alom luisterde.
- 'k En durf niet.
- Ge weet, dat ik geen bedrieger en ben, en 'k en zou u geen verdriet kunnen
aandoen. Laat mij een oogenbliksken bij u zitten op den kant van uw bed, en u zeggen,
dat ik u geerne zie. 'k En vraag anders niets.
- Neen, neen, 'k durf niet.
De woorden klommen stootend uit haar borst, sneden haar den asem af, en nijpender
klampte zij zich vast aan de staven. Och God! Och God! Nooit had iemand op de
wereld heur waarlijk lief gehad, zelfs misschien haar eigen moeder niet. En indien
ze niet opende, dan zou hij kwaad worden, wegloopen, en nooit meer wederkeeren.
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- Wilt ge niet?
Ze ademde met snelle schokjes, en vocht tegen vreeselijke begeerten, die brandden
in heur hart, doch haar tong bleef stijf.
- Doet ge niet open?... 'k En zal het u niet meer vragen... Hij vertrok, en ze voelde
zich plots bevrijd van iets afschuwelijk leelijks, dat heur in zijn macht had gehouden;
ze borst weldra in tranen los, omdat haar hoog geluk zoo gauw gestorven was.
Er werd weer aan de deur gereuteld; ze stak het hoofd vooruit om te luisteren.
- Lizeken.
Ze zweeg.
- Lizeken!
- Morgen! Met geweld kreeg ze het uit de keel. - Om de liefde Gods, laat mij
gerust... Morgen!... Ik zweer het u... Morgen!...
Ze wist zelfs niet, wat ze hem beloofde, maar ze wilde hem nog een dag aan zich
verbinden. Hij was den verleden avond uit de stad naar huis gekomen, omdat het
morgen zondag was.’
Ja, Reimond Stijns was een mooi, en echt, en eerlijk talent. Niet steeds zo groot,
niet steeds zo zuiver; maar hij verdiende toch heel wat anders dan de onverschilligheid
die zijn leven verkleurloosde en wellicht pijnlijk op zijn laatste, droeve jaren heeft
gedrukt.
Tegen Mannenwetten, van Gustaaf Vermeersch, dat van veel talent getuigt, heb ik
doch een groot bezwaar. Het is té lang; en wat nog het ergste is, te lang door
herhalingen. Dat is wel jammer, want het bevat anders zoveel moois. Maar telkens
en telkens weer moeten wij horen over 't kleinzielig gedoe en gekibbel van kleine
mensjes, die daarbij nog niet best uit elkaar te houden zijn en niet allen levendig
genoeg in beeld vóór ons staan.
De geschiedenis was anders eenvoudig genoeg om veel korter behandeld te worden.
Berta, een eenvoudig, goedgelovig jong kwezeltje, woont
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met haar oude moeder in een der arme achterbuurten van Brugge. Om haar heen
leven andere meisjes, die meest allen vrijers hebben en er lustig, bij elke gelegenheid,
op los fuiven. Berta vindt zo iets verschrikkelijk; zij werd zo heel anders, volkomen
rein en vroom opgevoed. Maar het brengt storing in haar kwezeltjesleven en, het
ongekende, ja zelfs het verderfelijke, trekt haar toch heimelijk aan. En wanneer ook
eindelijk voor haar ‘het lief’ komt opdagen, kan ze niet lang weerstand bieden. 't
Gevolg daarvan is zwangerschap en verlatenheid, met de daarbij behorende tranen
en vertwijfeling. Toch zal ze zich troosten, de liefde voor haar kind zal alles
vergoeden. Maar dan ook komt de man, de verleider, terug, die haar niet huwen wil,
doch haar het kind, dat hij bij de geboorte als 't zijne erkende, ontneemt en ermee
wegvlucht.
Ik begrijp niet wat Vermeersch tot dit ongemotiveerd slot mag bewogen hebben.
Berust het gegeven wellicht op een ware gebeurtenis, - dat struikelblok voor jonge
talenten? Hoe het ook zij, voor de lezer is 't niet aan te nemen, dat zo'n man, die ons
voortdurend als een lamme, luie, egoïstische schetteraar, als een kerel zonder enig
vaderlijk gevoel wordt afgeschilderd, eensklaps voor zich alleen het kind wil hebben
waar hij nooit naar omzag, waar hij nooit iets voor deed, en dat hij slechts onder
allerlei dwang bij de geboorte als 't zijne erkende. Dat einde klinkt vals, schreeuwend
vals.
Maar wel mooi in dit verhaal, ondanks de langdurige herhalingen, zijn de vele
details van het armoedig leven in de Brugse achterbuurten. Het is soms zo
schilderachtig voorgesteld en ook zo echt en diep doorvoeld en doorleefd.
Zie b.v dit portret van een van Berta's vriendinnen: het diep verdorven Trientje
met haar ‘profil de madone’, zoals ze daar zit, gelijk een heilig boontje, in de stille
kerk:
‘Ze (Berta) keek naar Trientje, ze wilde 'n voorbeeld nemen aan Trientje. Trientje
zat kalmpjes nevens heur met heur bleek gezichtje waarop de klaarte van 't venster
'n tint lei als 't ware van fijn, doorzichtig porselein. Ze knielde bedaard, roerloos, in
steeds eendere houding, zooals engelen doen op 'n schilderij en zonder uitsprongen
viel ook heur kleed rondom heur tenger lichaampje, viel af langs achter over heur
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voeten, als dat van 'n engel. Ze leek lichaamloos, 'n schimmige gedaante met 'n mooi
hoofdje, 'n hoofdje met vlashaar waarin gouden draadjes waren geweven, en op 't
doorschijnend porselein van heur huid 'n fijn teer streepje zwart - de wenkbrauwen
en oogenvleggers - dat er lijk op openliep, lijk erin versmolt als vettige drukinkt
rondom zwarte letters op blank papier. Alleen heur neusje leek wat kort zoó van
terzijde. Ze had de oogen neergeslagen en heur fijne handjes hielden 't kerkboek.
Even was 'n streepje van heur blank, tenger halsje te zien en van daar neer bruinde
de stoffe af, soms marmer bij plekken langs de kant van 't licht, soms als met lichtende
draadjes overkrinkelend.’
Is dat niet buitengewoon fijn en mooi en wat een talent van beeldend kunstenaar
is er niet vereist om dat vreemd, reëelpervers en tevens mystiek-rein figuurtje, zo
plastisch-echt in zijn complexiteit te scheppen?
Zelden ook heb ik in een boek over het proletariërsleven op zo'n
aangrijpend-eenvoudige manier, de armoede beschreven gezien. Men voelt er
werkelijk de schrijning van 't gebrek. Niet dat al die hongerlijders zo over hun armoede
klagen; zij noemen 't akelig woord haast niet. Hun leven zelf getuigt het, hun angstig
scharrelen en zoeken, hun bleke kleur, hun hoofdpijn, hun zwakke ogen, hun flauwe
benen, hun uitgemergelde lichamen, hun holle, rammelende magen. De schrijver
zegt ons niet: ‘Ze hebben zoo'n honger!’ De lezer zelf schudt droevig het hoofd en
murmelt met benepen hart: ‘Ach, wat moeten ze honger hebben!’ En zo is er in dat
boek een diepe ondergrond van menselijk wee en medelijden, dat er werkelijk iets
groots aan geeft.
Wat de taal betreft die Vermeersch schrijft, daaruit ben ik niet wijs kunnen worden.
Op vele plaatsen is het Streuveliaans en dan op andere weer niet. Ook de spelling is
nu eens Kollewijns, of half-Kollewijns, als ik het zo noemen mag, en dan weer
gewoon. Hij schrijft b.v. ‘sieniesch’ en ‘ongemakkelik’; maar hij schrijft ook ‘zoo’
en niet ‘zo’. En het komt ook herhaaldelijk voor dat hij hetzelfde woord om de beurt
Kollewijns en niet-Kollewijns stelt. Ook van de taal die zijn personen spreken begrijp
ik 't echte niet. Bladz. 42, deel I
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zegt hij: ‘Berta was 'n echte Brugsche geworden. Ze sprak de tongval van de streek
lijk een ter-plaatse-geborene, (de cursivering is van mij. P.v.H.) daartoe had de
eendere klank van sommige klinkers wel wat geholpen; zooals de e in spelle, dat
werd eender spalle uitgesproken. Maar ook de verkleiningsuitgang jie, die voor
vreemden zòo moeilik is na-te-bootsen, sprak ze zuiver uit.’
Welnu, in dit boek spreekt Berta in 't geheel niet zoals de schrijver hier van haar
getuigt en zoals inderdaad de Brugse mensen spreken. Nergens, noch in Berta's mond,
noch in de mond van de talrijke andere personen, komt die ‘zuivere uitspraak’ voor;
en het is wel eigenaardig dat juist de schrijver zelf onze aandacht vestigt, op wat in
zijn boek zulk een flagrante contradictie is.
Met dit alles blijft Mannenwetten toch een zeer ernstig en interessant werk en mijn
eerbied voor de schrijver is niet gering, wanneer ik denk dat hij toch maar een
eenvoudige treinconducteur is in het Walenland, die dat alles in zijn, hoe zeldzaam!
vrije uren heeft moeten en kunnen maken.
De Bieboeren, dat zijn de kleine boerkens uit het Antwerps Kempenland, die bijen
houden.
Gommerken is een oud ventje met o-benen, een weduwnaartje, dat nog maar één
grote hartstocht in zijn leven heeft: zijn hijen. Dicht in zijn buurt wonen de Drieskens,
die ook bijen houden. Gommerken heeft een knappe, ‘struise’, vrolijke dochter en
ook een zoon. Bij de Drieskens is er een broer en een zuster. Beide gezinnen zijn
onder elkaar bevriend, meer zelfs dan bevriend; want de knappe To Gommerken
vrijt met Flip Drieskens en de zachtaardige Jo Drieskens vrijt met Peer Gommerken.
Trouwen zullen ze, wederzijds, dat is vast besloten, zodra de materiële toestand van
de beide families zulks toelaat. De schrijver zegt het ons trouwens heel duidelijk, al
van in 't begin: ‘twee gebroken huishoudens, waaruit echter een paar goede
huishoudens te maken zijn, eens dat de tijd van 't zwermen aanbreekt.’
Maar,... er ontstaat ruzie! Sinds enkele dagen merkt Flip Drieskens grote onrust
in en om een van zijn bijenkorven.
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Het is er een rusteloos heen-en-weer gedrang van bijen om en bij het ‘vlieggat’; er
wordt scherp gevochten, talrijke gesneuvelden liggen op de grond. Er valt niet aan
te twijfelen: vreemde rovers bestoken die korf; en, de rovers, waar vandaan zouden
ze anders komen, dan van Gommerkens korven!
Drieskens wil het beslist weten. Hij stopt een pijp vol met fijngestampt
blauwselpoeier en blaast het over de rovers uit. Daarop gaat hij naar Gommerkens
toe en ziet er al spoedig de blauwe bijen, zwaar van roofbuit, aangevlogen komen.
Heftige ruzie! Drieskens verwijt Gommerken dat hij zijn bijen ‘gedresseerd’ heeft
op roven en scheldt hem uit voor bedrieger, dief, en meer andere lelijke dingen. Van
de struise To wil hij niets meer weten en zijn zuster Jo verbiedt hij ook voortaan nog
met Gommerkens Peer enige omgang te hebben. Dan krijgen we, in nogal ouderwetse
trant geschreven, lange, lange verhalen over de verschillende fases van die dubbele
twist; en 't lijkt wel of de schrijver hier herhaaldelijk een welbekend en veel, ja, veel
te veel gebruikt procédé van de Franse vaudevillisten heeft aangewend: telkens en
telkens weer stelt hij ons voor feiten en gebeurtenissen, die ons op 't eerste gezicht
als vreemd en ongemotiveerd voorkomen, maar dan ook later door de nodige
toelichting opgehelderd worden. Zo wordt het een voortdurend quiproquo-systeem,
dat eerst de lezer verbijstert, doch hem op den duur, door de aanhoudende herhaling
van dezelfde manier van verschalken, wel wat stoort en zelfs ergert. Daarenboven
doet dit procédé, door zijn oppervlakkigheid, ook schade aan de toch bedoelde ernst
van het verhaal. Het tragische van het geval grijpt ten slotte de lezer niet meer aan,
omdat hij reeds vooruit gevoelt, dat het alweer toch maar steeds nieuwe quiproquo's
zijn, die dan ook weer door nieuwe toelichtingen zullen opgehelderd worden; en dat
geeft eindelijk aan het gehele werk iets kleins, iets oppervlakkig-gemaakts, waarvan
de knappe compositie niet altijd de holle leegheid kan verbergen. En dat is heel
jammer, want er komen uitstekende gedeelten, vol gevoelde en doorleefde realiteit
in voor. Zo bijv. de beschrijving van de dorpskermis. Wat is die echt en op vele
plaatsen voortreffelijk! Men leeft het van 't begin tot net einde mee. De aanstel-
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lerige koketterie van To met haar noodhulp-lief, van wie ze helemaal niet houdt, de
triestige stilheid van Jo, die er maar niet kan achter komen of Peer Gommerken nu
ook een ander lief heeft, de vretende jaloezie van Flip, die heel de middag en tot laat
in de nacht toe haar surrogaat-minnaar in alle herbergen en kermistenten als een
schaduw volgt; en dan die dolle scène met de dronken Rosse, die de hoed vertrapt
van 't fatterig meneertje uit de stad en hem bier in de nek giet en kachelroet in het
gezicht blaast, dat alles kán niet beter.
Het boek ‘speelt’ zoals ik zei, in de Antwerpse Kempen, op de hei, ver van alle
steden en dorpen, langs de oevers van de Nethe, in de volle, heerlijke natuur. Maar
vreemd is het, dat Smits, die ontegenzeggelijk zijn land bewondert en het liefheeft,
doorgaans niet op zijn palet de echte kleuren heeft weten te vinden, om ons die liefde
en bewondering in vormen en in tinten te doen medevoelen. Zijn natuurbeschrijvingen
zijn meestal zeer kort en tamelijk dof. Wij ‘zien’ die streek niet genoeg. Er is geen
emotie in zijn natuurtaferelen. De lucht, de wolken, de verten, zon en schaduw, dag
en nacht, de afwisselende jaargetijden, dat alles lééft er niet intens genoeg in. Zijn
mensen wónen daar wel, maar zij zijn niet genoeg één met die natuur, deze bestaat
buiten hen om en diezelfde Bieboeren zouden net zo goed in Brabant of in Vlaanderen
kunnen thuishoren. En toch, daar waar de bijenkweker zelf op de voorgrond treedt,
weet hij ons soms wel heel aardig en verrassend te onderhouden. Die ganse
beschrijving van de strijd tussen de werkende korven en de rovers, het dronkenmaken
van de bijen en de algemene dolheid, die daar het gevolg van is, dat alles is weer
uitstekend en boeiend verteld. Zo ook de strijd tussen Gommerken en Drieskens om
het opvangen van de dwalende zwerm. Zeker haalt het niet bij de hoog-verheven
wijding van Maeterlincks Vie des Abeilles, maar er is toch wel een echtheid en een
frisheid in, die als een aangename herinnering in het geheugen blijft.
't Historietje zelf was ik al haast vergeten...
Het eindigt natuurlijk opperbest, ze ‘krijgen elkaar’, zodat wij ten slotte een dubbele
bruiloft zien vieren, waarbij lekker van de honigwijn geproefd wordt. En 't oude
Gommerken,
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het maniakale bijenhoudertje, die voortaan ál de korven van de beide gezinnen zal
mogen verzorgen, zegt, om te besluiten, in zijn echte bijentelers-wijsheid, tot de
beide jonggehuwde mannen wat hun nu te doen staat:
‘Weet ge waarvoor de bieën zorgen, als ze een nieuwe Koningin hebben? Zeg,
weet ge het?... Dat het volk vermeerdert! Ziedaar! Ge hebt, gijlie, nu ook een nieuwe
Koningin... Nu weet ge 't! Een goede korf moet veel volk hebben; anders is het en
blijft het een armoe... Nu doet ge uw best maar!’
En de lezer sluit het boek niet onvoldaan, overtuigd dat ‘het best’ daar zal
geschieden en dat Bieboeren en bijen flink aan 't werken en aan 't zwermen zullen
gaan.
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II. Novellen, schetsen en andere verhalen
Wintertijd, door J. VAN OVERLOOP, Meindert Boogaerdt jun. Rotterdam.
Openlucht en Stille Avonden, twee bundels van STIJN STREUVELS, Meindert
Boogaerdt jun. Rotterdam.
Marcus en Theus, door PIET VAN ASSCHE, W.L. en J. Brusse, Rotterdam.
Uitstap in de Warande, de Doolaards in Egypten en Van den Kleenen
Hertog, drie bundels van GUIDO GEZELLE, L.J. Veen, Amsterdam.
In de Natuur1., door CYRIEL BUYSSE, C.A.J. van Dishoeck, Bussum.
Wintertijd. Van dit novellenbundeltje heb ik genoten, om zijn gezonde, natuurlijke
eenvoud en zijn waarheid. Geen de minste opschroeverij, geen gezochte en gewrongen
quasi-woordkunstenarij: een zuiver, kalm, sobervolgehouden realisme, waarin toch
diep trilt het meelevend en meelijdend gevoel van de echte, fijnbesnaarde kunstenaar.
Het zijn verhaaltjes uit het Antwerpse arbeiders- en dokwerkersleven. Nu eens brengt
de schrijver ons in 't triestig en eentonig polderland, dan weer in de drukke beweging
der achterbuurten en der loskaaien. En overal waar hij ons leidt omgeeft hij ons als
't ware met diezelfde stille atmosfeer van weemoed en van medelijden. Diep
uitgewerkte motieven zijn het niet; eerder korte, somtijds vage stemmingen, maar
nooit oppervlakkig, steeds rijk en mooi van ingehouden kracht en liefde.
Van Overloop is in dit werk een stille mijmeraar, die vol gelaten berusting spreekt
over de dingen; en ook de proletariërs die hij beschrijft voelen het sociale onrecht
zonder heftige opstands-uitspattingen en praten er zo gewoon over als was 't een
gans natuurlijk en onoverkomelijk verschijnsel. Voortdurend schemert dit
gelaten-gevoel als een weemoedige

1.

Zie ‘Vlaamse Kroniek’, maartaflevering Groot-Nederland. P.v.H.
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machteloosheid in de psychologie van zijn personen door. Er is niets aan te doen,
geen verbetering van de eenmaal bestaande wanverhoudingen te verwachten. ‘Bah,
wat zou het,’ zegt ‘de Witte’ in Werkdag. ‘Al dat roepen en tieren en lawaai maken,
wat helpt het? Het brengt u geen stap verder. - Ik kan van ondervinding spreken, ik
heb al de stakingen hier aan de dokken meegemaakt en geen enkele heeft iets
geholpen. Wat hadden wij vóór de staking? Miserie. En wat hebben we nu? Miserie.
Ze zijn ons veel te sterk, jongen, ze hebben het geld en het geld is meester in de
wereld. Ge kunt niets, niemendalle. Als ge u wat roert hebben ze u vast langs alle
kanten. Ge moogt nog blij zijn dat ze u laten leven.’
Echt ‘vécu’ zijn al die kleine verhaaltjes. Zie b.v. deze aardige binnenhuisjesscène
bij de arme grootmoeder in Avond, waar het kleinkind zijn schooltaak zit af te maken.
‘Vol inspanning wrocht de knaap met hoog-opgetrokken wenkbrauwen, de punt
van zijne tong geknepen tusschen de dunne lippen. De oude stopte geduldig voort,
het bruine diepgegroefde wezen gebogen over de kous, bijwijlen den draad
vasttrekkend met een trage beweging van den arm. 't Was stil in huis. Alleen ergens
boven ging regelmatig het plassen en plonsen van een werkvrouw...’
Een buurvrouw komt even binnen en staat daar wat te babbelen met de oude
Grootmoe. Maar Franske stoort er zich niet aan en werkt vlijtig door:
‘De stemmen der beide vrouwen suizelden in zijn ooren doch hij luisterde niet,
zijn aandacht was strak gespannen op zijn taak: de vader geeft zijnen zoon eenen
appel. De kinderen des buurmans gaan naar school...’
Een van de mooiste schetsen uit het bundeltje is Thuiskomst, de terugkeer, na lange
jaren afwezigheid, van de matroos. Zijn avontuurlijk leven dreef hem naar alle
wereldoorden, maar het heimwee trekt hem eindelijk weer naar huis. Hij wil
oud-moederke nog eens zien, en ook zijn broer en zijn zuster, en 't oude steegje waar
hun huisje staat, en Liezeken, het mooie buurmeisje, dat nu zeker wel een knappe,
flinke meid geworden is. Wie weet of hij haar niet ten huwelijk vragen zal en zich
voor altijd rustig vestigen? Hij komt in Antwerpen aan en spoedt zich huiswaarts;
maar zie: daar vindt hij het
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huisje niet meer. Het hele steegje werd jaren geleden gesloopt en zijn familie woont
nu ergens verre, in een andere wijk van de grote stad. Hij gaat er heen, vindt op een
armoedig bovenhuis zijn zuster die getrouwd is en kinderen heeft, hoort dat
oud-moederken dood is, dat zijn broer weg is, dat Liezeken... ja, dat Liezeken 't
verkeerde pad heeft ingeslagen. Alles is veranderd, alles is teleurstelling, niets vindt
hij terug van wat hij in zijn heimwee zoeken komt. Hij voelt zich helemaal een
vreemde daar, hij geeft zijn arme zuster een handvol geld en gaat weg, naar een
slaapstee, waar hij gedurende enkele dagen met een barmaid leeft. Maar ook dit
verveelt hem dadelijk, niets kan hem op zijn geboorteplaats meer hechten en hij
vertrekt weldra weer met een stoomlboot, om nooit meer, hij voelt het, nooit meer
naar zijn land terug te komen.
Zulk een verhaaltje, dat, in een minder krachtig en sober gemoed, zo licht tot het
mélo had kunnen overslaan, wordt, onder Van Overloops wel diep-ontroerd, maar
toch kalm-berustend gevoel, een juweeltje van ingehouden heimwee en emotie. Het
is de waarheid, de eenvoudige, stille, zuivere waarheid door een kunstenaarsziel
vertolkt, die het zo aangrijpend maakt.
Wat men aan Van Overloop wellicht verwijten kan is een zeker gebrek aan fantasie
en aan grootsheid van visie. Het blijft alles wel wat begrensd en klein. Maar toch:
in dat kleine en begrensde ligt ook weer iets van het eeuwig-grote; en er is geen
geringe gave toe vereist om met zulke beperkte middelen zoveel te kunnen bereiken.
Ik weet niet wie Van Overloop is. Ik weet niet of hij jong dan oud is en deze
schetsen zijn de eerste die ik van hem las. Maar van deze schrijver, die althans tot
nog toe weinig heeft geleverd en ook niet in ruimer kring bekend is, verwacht ik
voor de toekomst veel, héél veel.
Openlucht. - Stille Avonden. Ook Stijn Streuvels kwam verleden jaar met twee deeltjes
‘klein werk’ voor de dag. Laat ons vooral over dat ‘kleine’ niet klagen; want in het
zogenaamde kleine is Streuvels heel wat beter op zijn plaats dan in het
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‘grote’. Hij is eigenlijk een voortreffelijk detail- en miniatuurschilder op uitgebreide
schaal. Keuze van onderwerp, compositie, proportie, het kan hem alles bitter weinig
schelen. Alles is onderwerp voor hem, zijn arbeidsveld is uitgestrekt tot in 't oneindige
en daar grijpt hij maar rondom zich heen, als 't ware blindelings, met beide handen.
't Gaat intuïtief en instinctmatig, spontaan. Het komt er niet op aan wat hij met zijn
greep ook boven haalt: al is het niets, of bijna niets, hij weet er toch nog altijd iets
van te maken. Daarvoor is hij schilder en heeft hij op zijn palet de nodige rijke
kleuren. Kleur en nog eens kleur, dat is het wat ons vooral boeit in deze schetsen en
subjectieve bespiegelingen. Psychologische diepte, noch logische
karakterontwikkeling hoeft men er niet veel in te zoeken; 't blijft natuurschildering,
met hier en daar een koddig, geestig, soms alleraardigst trillingetje van menselijk
leven. Daar waar het te ernstig wordt komt dan ook algauw het romantische om de
hoek kijken, als b.v. in Grootmoederken. Hier zijn wij op het kantje van het
vals-gevoelde en het té sentimentele af. Ook in 't veel geroemde Duivelstuig lijkt de
schrijver mij niet op zijn voordeligst. Behalve dat het vrij onbeduidend verhaaltje
van een automobile die ‘en panne’ blijft, m.i. véél te lang wordt uitgesponnen, is het
mij nooit mogelijk geweest de echte psychologie van dat boerke Van de Velde, dat
de motorwagen met zijn koeien naar het station brengt, te begrijpen. De heren van
de teuf-teuf bieden hem vijfentwintig frank om het ding te vervoeren, boerke
antwoordt: ‘nee, nog voor geen honderd frank;’ zijn vrouw komt tussenbeide en zegt
dat hij 't wél moet doen voor vijfentwintig frank; dan doet hij 't eindelijk en, aan het
station gekomen, ontvangt hij slechts tien frank, waarbij hij toch nog heel tevreden
is en volkomen schijnt vergeten te hebben dat de afspraak vijfentwintig was. Heel
vreemd voor zo'n sluw Vlaams boerke, dat bijzonder op de centen gesteld is! Zou
Streuvels hier soms niet wat overhaastig gewerkt en vergeten hebben zijn kopij eens
te herlezen? Des te vreemder is het, daar hij er nog even verder op terugkomt:
‘En hoeveel eerbied hij had voor de kostelijkheid van 't geld en hij erachter
hankerde, en verheugd was, dat gouden pen-
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ningske te weten zitten in zijn zak, - tien frank, die zoo lastig waren om te winnen (hij moest getuigen, dat zijn moeite en verlet rijke betaald waren.)’
Neen, dat wil er bij mij niet in; dat is absoluut-onlogische psychologie of
verregaande slordigheid. Men kan nu zeggen: 't zijn vitterijen over kwesties van
detail. Maar, bij een schrijver van talent als Streuvels, en die vooral met fijne details
werkt, meen ik dat wij het recht en de plicht hebben streng te zijn. Daarom kan ik
hem ook niet goed menig andere slordigheid en onnauwkeurigheid in dit m.i. geheel
ten onrechte zo speciaal hoog geprezen verhaaltje vergeven. Als volgt beschrijft hij
b.v. de automobile, zoals hij in de verte aankomt:1 ‘Het kwam ginder afgevaren als
een stompe koffer, men hoorde het grollen reeds en 't zand vloog in een wolkstreep
op bachten de wielen. Het gleed over de straatsteenen, wagend als een schuite op en
neer van de gejaagde haast. Nu zwenkend in één zwonk, miek het den slangkrul in
de boogte van de straat en dan in één rechten loop kwam het af, voortgestuwd als
een wind door god-weet welke kracht die van binnen in den buik van het ding stampte
en ronkte! rap als de bliksem vloog het stom op de stompe, zachte wielen, hortend
over de kasseikoppen zonder geruchte.’
Hoe hebben we 't nu? Maakt de automobile lawaai of maakt hij geen lawaai? Men
hoort hem grollen, stampen en ronken en toch komt hij stom op stompe wielen (nog
even verder spreekt Streuvels van ‘wielen’ in blinkend koper!!!) en zonder geruchte,
als een schicht uit de zandwolk gevlogen, en dat alles nagenoeg op 't zelfde ogenblik,
althans in onmerkbaar korte tijd! Men ziet dat we hier heel erg in strijd zijn met het
mogelijke en waarschijnlijke.
Daarom doet het ook aangenaam aan, na deze mislukte schets, het mooi, idyllisch
schilderijtje van Jeugd te mogen bewonderen.
‘Kort gerokt en flink te beene, haar lichte kloefjes los aan de voeten, de tippen
uitewaards, stapte Lieva met een paar bundels stroo onder den arm, nijverig over de
wijde werf naar de

1
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poorte toe. De hooge steenen boog van de schuur overwelfde haar een stonde in den
doorgang, als een statige eerekoepel boven 's meisjes hoofd. En dan, ineens, uit net
gedempte schaduwlicht, kwam zij in 't opene schitterspeieren der zon op de breede
zandstraat. Lieva stond er een wijle als verbijsterd, 't hoofd recht aan den fijnen hals,
zonder de oogen te pieren en zij lekte haar roze ronde lipjes. Ze glimlachte en met
de hand als een lichtscherm boven de oogen, keek ze even rond over heel de streek
en stapte dan pertig en opgewekt vooruit langs de straat. De lange stroobundels
sleepten bachten haar mede als een breede, gouden pluimstaart.’
Het lijkt wel wat meer van een romantisch chromootje dan van de echte natuur
afgekeken, en ook dat zelden in de werkelijkheid voorkomende naampje ‘Lieva’
verhoogt nog de romantische stemming, maar toch, dat likken aan haar roze, ronde
lipjes, het ontwapent je ineens door zijn onuitsprekelijke charme en je volgt het kind
op de akker en 't laat je niet meer los tot 't einde toe. Overal, trouwens, waar Streuvels
kinderen, heel jonge meisjes en knapen ten tonele voert, is hij in zijn volle en beste
kracht. Hùn psychologie althans, schijnt hij als 't ware intuïtief te kennen en ze te
voelen met een fijnheid, een tederheid en een liefde, die de lezer in verrukking
brengen. Hij is de schrijver van het kinderengemoed. Zie maar: in al deze schetsen:
Zonder Dak, Grootmoederken, Een nieuw hoedje, Het Duivelstuig en Jeugd, komen
talrijke kinderen voor en overal zijn ze even goed, en juist, en geestig, en liefdevol
getekend. In Zonder Dak, b.v. om slechts één enkel voorbeeld, maar een treffend,
uit dit genre aan te halen. Vader en moeder zijn weg en de kleine bengels zijn alleen
thuis gebleven en voeren er uit wat ze willen.
‘Zonder dralen of moesjes maken stormden zij in vaders slaapkamer en besprongen
het groote bedde. De lakens en dekens gooiden zij op den grond, de twee oorkussens
legden zij op den scherpen boord van de sponde, die moest dienen tot bok voor de
koetsiers en de stroozak keerden zij dubbel daarop. Leentje en Marietje moesten
zitten en vrouw Miechels verbeelden. Wietje knoopte dan een dubbel touw aan den
appel der kastdeur en gebruikte 't eene als leizeel en 't
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andere als peerd en, juu! hij zat al nevens Nardje op den bok en 't gespan was in
gang! - Ge moet u achterover hellen tegen de sponde en u pront houden! gebood de
koetsier aan de damen, en als we op 't dorp toekomen moet Nardje eraf om u uit te
laten!
- Ja, maar aan den Posthoorn moeten we ook ne keer staan om een pintje te pakken!
stelde Nardje voor.
De huizen en heel 't gerei van de straat zagen ze beeldelijk voorbij schuiven als
van op een waarachtige koetse die rijdt dat de speeken zoeven. Wietje snokte en
tierde op de peerden. Wartje stampte met de hielen tegen de sponde om geruchte te
maken; de meisjes jubelden van 't pleizier om alzoo te rijden in een zachte sjees en
ze wipten om het wagen van de veeren na te doen. De ruiters mieken zooveel halten
en stapten uit aan al de herbergen waar 't hun lustte en Wietje zei dat hij dronke was;
hij snokte aan de peerden die ook al zot stonden en wilden eerselen en 't spel scheidde
uit met een zwaren bons van de groote kleerkas die ze in 't geweld met het touw op
hun kop neertrokken. Ze verschoten er bij alsof het huis was ingevallen en alle vier
moesten ze steken en schooren om 't houten getuig weer op de vier pooten te krijgen.
Van de pijn aan hun knieën en aan hun kop gebaarden Wietje noch Nardje, want er
waren nog veel ander spelen te doen in heel het huis.’
In Streuvels' tweede bundeltje, Stille Avonden, vinden wij uitsluitend
zelfbespiegelende en subjectieve, meestal zelfs autobiografische opstellen. Het
ontstaan van veel van zijn werken wordt daar o.a. in beschreven. Zo b.v. in Een
lustige Begraving de genesis van zijn uitgebreide novelle Minnehandel, terwijl in
Ingoyghem de bespiegelingen worden weergegeven die hem noopten zich op dat lief
dorpje, waar hij thans woont, te vestigen. Een van die verhaaltjes, Horieneke, het
kind-meisje, dat hij vroeger reeds beschreef in Lente, is een echt juweeltje van
ingehouden, weemoedige liefde. Streuvels zelf schijnt wel te voelen, dat het een van
de mooiste dingen is die hij ooit schreef. Hij heeft haar liefgehad en met diepe
tederheid uitgebeeld als kind, en nu zal hij haar ook als stevige, volwassen deerne
in het leven gaan volgen.
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‘Wat wil ik nog,’ zo schrijft hij, ‘gaan zoeken naar de werkelijke plaats waar ge
geleefd hebt en gewandeld? uw leven draag ik duidelijker in mij dan alles wat ik van
u met de oogen zien of met de handen tasten kan. - Ge zijt me verschenen als in een
wonderen droom, en in dien droom leef ik geerne voort; ik bewaar hem als een
kostelijkheid, als den schoonen kant, de vermooiing van mijn dadelijk leven.
Maar op de teere mijmerij der deemstervolle avonden volgt de daglichte morgen,
waar we ons herschapen voelen als daadkrachtige menschen met vasten stand in de
vaststaande zaken rondom ons.
En nu, mijn Horieneke, mijn teeder meiske van tien jaar geleden, nu zijt ge de
ferme, volvormde deerne geworden, die gegrepen zijt door de volheid van 't roerende
leven in een woelende wereld, een schepsel dat meêdoet in den grooten gang der
werkelijkheid. Ik heb u te lang vergeten en kind gelaten, nu wordt het hoog tijd voor
mij om te doen 't geen ik voorgenomen heb - u uit te beelden in uw nieuw leven van
stevig boerenmeiske.’
Dit zijn dus, ondanks enkele, en niet altijd geringe gebreken, toch weer twee zeer
interessante bundels van de vruchtbare Streuvels. Door zijn talent, zijn fantasie en
kleurenrijkheid, weet hij, wat bij veel andere schrijvers een hoogst ernstig bezwaar
zou kunnen worden, namelijk: de oppervlakkige en soms verkeerde, psychologische
karakterontleding, het bijna totaal gebrek aan compositie en ook 't gebrek aan keuze
voor zijn onderwerpen, grotendeels en dikwijls op schitterende wijze te vergoeden.
En ook zijn taal is in de laatste tijd veel gaver en warmer geworden, rijk nog steeds
aan de nodige, schilderachtige wendingen en eigenaardige woorden; maar gelukkig,
vooral in Stille Avonden, meer en meer bevrijd van overtollige en dikwijls ook erg
lelijke, gewestelijke uitdrukkingen, waarvan de Noordnederlanders verkeerd of in 't
geheel niet en de Vlamingen zelf soms maar heel moeilijk de ware betekenis kunnen
begrijpen.
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Marcus en Theus. Het is een sprong, en een sprong in duisternis en diepte, helaas!
van twee gave en rijke auteurs als Van Overloop en Streuvels, naar Piet van Assche.
Ook dit zijn nu zogezegde verhalen uit het Vlaamse leven, maar wat een holle, vals
klinkende bombast! Op de omslag van dit boek staat een tekening, een abominabel
konterfeitsel van twee kaalhoofdige pummels, die, als twee dolle bokken, midden in
een kronkeling van oplaaiende vlammen, elkander de kop in rammeien. Welnu, zo
is bijna dit hele boek één wild-overdreven uitspatting van grove, dierlijke hartstochten.
Was al dat grove en dierlijke nog maar door het talent van de schrijver bezield en
gelouterd! Doch neen: zijn eigen wijze van tekening en weergave is zo grof en zo
onzuiver.
Het eerste verhaal van de bundel, Marcus en Theus, lijkt wel een transpositie van
Camille Lemonniers beroemd Le Mort, maar zonder het talent van de grote
Frans-Belgische schrijver. Hier missen we volkomen Lemonniers hoge en diepe
tragiek in het leven van die twee dier-mensen. 't Is eigenlijk vals gevoeld van 't begin
tot het eind en diezelfde valsheid van gevoel en onzuiverheid van weergave, vinden
wij ook in meest al die andere verhalen van moord en dood en brandstichting terug.
Van Assche denkt wellicht heel mooi en krachtig te schilderen wanneer hij maar
enorm veel klodders en kleuren door en over elkaar smeert. Zijn zware volzinnen
dreunen van hoogdravende adjectieven, maar in plaats van grote, krachtige, plastische
uitbeelding, bereikt hij er niets mee dan het weergeven van verwarde,
onsamenhangende en doorgaans storend valse visies.
Slechts een paar voorbeelden uit vele. In Koppige Verdonck beschrijft hij o.a. het
opkomen van de zon over de rijpe graanvelden1. Verdonck gaat met de pik over de
schouder naar de ‘goudgelende koorndeining.’
De oogst is dus rijp en staat goudgeel. Uitstekend. Maar nu: ‘Heel de streek
stroomde vol oranje en rood, in een verblindende fonkeling als een sprenkelende en
uitspattende schittering van diamanten en robijnen, smaragden en topazen.’

1

Cursivering overal van mij. P.v.H.
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Hoe is nu dat wit van diamant en dat groen van smaragd bij elkaar te rijmen met het
overal glanzende rood en oranje over het goudgeel, rijpe koren? Want we zijn in het
koren, te midden van en alleen in het alomgolvend gouden koren, op de hoogvlakte.
De schrijver herhaalt het zelfs met nadruk, vlak achter die ronkende zin met diamanten
en smaragden: ‘Vóór hem koorn, overal koorn.’
Enkele regels verder beschrijft hij het optrekken van de mist, onder de warmte
van de zon:
‘De smoor (mist, P.v.H.) was aan 't rollen en kronkelen, als een worsteling van
monsters, wier ruggen en armen hoekig opstaken.’
Als er iets op de wereld is dat een indruk geeft van kalmte en niet-worsteling, dan
is het zeker wel de stille, kalme mist. Iedere beweging van de mist is langzaam, zacht,
geleidelijk; het is meestal een bijna onnaspeurbaar, vormeloos verglijden, een heel,
héél traag versmelten en verdwijnen. Hoe kan de schrijver daarin vormen hebben
gezien met hoekig opstekende armen? Is hij hier niet in de war geraakt met vormen
die niet in de mist zelf, maar onder de mist, uit andere voorwerpen: huizen, bomen,
of wat ook, hoekig te voorschijn kwamen? Nog even verder, steeds midden in die
zelfde, oudgele, oranje en rode, rijpe korenzee op de hoogvlakte, kruipt de grasmus
uit het vochtige groen en trippelt het kwikstaartje over het weiland. Alweer: hoe kán
dat, waar we op de hoogvlakte staan, midden in het ál-omringend, gouden koren?
Dezelfde onzuivere stemming, die hinderlijk stoort in Van Assches natuurtaferelen,
vinden wij in zijn onjuiste waarnemingen van het leven en bewegen van de mensen
terug. Een boer die zwetend op zijn akker staat te zwoegen onder de brandende en
schroeiende zon, heeft de neusgaten door de warmte aaneengekleefd en de lippen
maar even ontsloten; (hoe kan zo'n man onder het lastig sjouwen in die hitte dan
ademhalen?) en bij andere, welgestelde boeren zijn de tafels, (zomaar in 't gewone,
dagelijkse leven) feestelijk verlicht en gedekt met klompen gebraden vlees, ‘bruin
en sopdruipend waggelend op grote schotels.’
Neen, hoe graag ik ook veel goeds zou willen zeggen van dit
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boek en deze schrijver, het is mij niet mogelijk! Ik wil volstrekt niet beweren dat
Van Assche géén talent heeft; en, een enkele maal, wanneer hij zich sober weet te
houden, komen er zelfs héél goede momenten in zijn werk; maar het ontbreekt hem
ál te veel aan beheersing van zijn onderwerp en zelfbeheersing, aan kennis ook
misschien, en zeer zeker aan artistiek gevoel en litteraire distinctie.
Uitstap in de Warande. Dezer dagen heb ik me weer als een schooljongen gevoeld!
Met nog veel andere jonge knapen zat ik op de banken en ik luisterde gretig naar de
zachte woorden van een oude oude man in priesterkleed, met vriendelijk gelaat, die
over allerlei natuurwonderen vertelde. Die oude man was Guido Gezelle en wij, zijn
vroegere leerlingen, wandelden nog eens met hem in de Warande.
Veel van wat hij ons verhaalde kenden we sinds lang, maar het deed ons aangenaam
aan het nog eens door hem te horen oververtellen. Er was zoveel kleur, en geest, en
rijkheid in de wijze waarop hij ons die bekende dingen voordroeg; en nu, op rijpere
leeftijd, begrepen wij ook wel dat er zoveel meer in zat, dan wat wij er tijdens onze
achteloze schooljaren uit opgenomen hadden. Zo'n beschrijving van 'n adelaar of 'n
leeuw, wat werd het heel anders en zoveel groter dan een gewone wetenschappelijke
beschrijving uit het leven van deze dieren! Werd het geen filosofische poëzie? Gingen
niet soms de wijde gouden poorten van het Heelal open? Stroomde niet, door alles
heen, een diep-deinend gevoel van algemene, menselijke goedheid en liefde en van
aanbiddende bewondering voor Hem, die alles had geschapen?
Ja, het was alles goed en zacht en groot en troostend. 't Had niets meer van de
droge les, die wij destijds uit onze boeken leerden; het klonk als het aldoor
zacht-harmonisch zingende ritme van een verheven ziel, die één is met de ganse,
grootse of tere poëzie van het gehele leven en van de gehele natuur. En er was ook
geest in, stille, zachte humor, met een greintje soms van fijne, diepe ironie. En er
was grote, breed-omvattende kennis in, van een die heel veel heeft gezien, gedacht
en gestudeerd.
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Toen het uitstapje in de Warande geëindigd was zaten wij nog steeds te luisteren en
wij hadden spijt dat het zo gauw al uit was en vroegen om meer. En de goede, oude
man met zachte, af en toe ietwat bittere glimlach, voldeed aan ons verlangen en
vertelde verder van De Doolaards in Egypten en eindelijk van de Kleenen Hertog.
De Doolaards is een zeer boeiend, uit het Engels van J.M. Neale vertaald, of naar
het Engels bewerkte verhaal over de vervolgingen en beproevingen van de eerste
christenen in Egypte. Talrijke anekdoten over het leven in woestijn en bergen, over
wilde planten en wilde dieren, worden er, doorweven met fantastische legenden en
prachtige natuurbeschrijvingen in verteld. Nu eens denkt men aan bijbelse taferelen,
dan weer aan Anatole Frances Thaïs, zelfs aan Quo Vadis? met iets héél naïefs, iets
héél waars en dicht-bij-de-natuur als ondergrond, dat bijna aldoor idyllisch-vreedzaam
aandoet. Toch komt m.i. af en toe een storende wanklank voor in de hier gebruikte
taal. Ik wil er even op aandringen, omdat wij op het titelblad van dit verhaal attent
gemaakt worden, dat de schrijver (Gezelle, natuurlijk) deze zevende uitgave van
‘misdruk, schuimwoorden en ondietsche wendingen eene tweede maal nauwkeuriglijk
gezuiverd’ heeft. Ik heb geenszins de pretentie Gezelles taal te willen verbeteren.
Hij zal wel, beter dan wie ook, geweten hebben waarom hij die taal en geen andere
gebruikte. Ik wil alleen maar wijzen op enkele ‘vondsten’ als men het zo verlangt te
noemen, die er m.i. geen gelukkige zijn, en zelfs, in sommige gevallen,
begripsverwarring doen ontstaan.
Reeds in Uitstap in de Warande had ik er zo enkele aangestipt; en, in het hoofdstuk
De Leeuw o.a. was mij sterk storend opgevallen:
‘Hij (de leeuw) woont in 't leeg hout, langs de rivieren en haalt bij nachte 't vee
van de hoofdsteden.’1. Natuurlijk heeft Gezelle hier bedoeld ‘hofsteden’ (boerderijen)
en tevergeefs vraag ik mij af waarom hij zich dan aan die gekke begripsverwarring
met ‘hoofdsteden’ heeft blootgesteld. Zo'n taal kan ik toch niet bewonderen, al is die
ook van Gezelle.

1.

Cursivering is van mij. P.v.H.
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Ternauwernood zelfs kan ik het als verregaande slordigheid verontschuldigen. Ik
weet het wel: de hedendaagse mode-Gezelle-vergoding duldt niet dat er ook maar
iets van deze grote natuurdichter niet bewonderd worde. Toch kan ik alweer met
geen mogelijkheid enige bewondering voelen in de Doolaards voor uitdrukkingen
als de volgende:
‘'t Was Diphilus die voorenop reed en ons den weg toogde.’
‘Is er de dood in gemengeld?’ (om te vragen of iemand in stervensgevaar verkeert).
‘Cyrilla, die stroomsgemoed (overvloedig) had zitten (te) weenen’ en talrijke
andere van die aard.
Gezelle spreekt ook voortdurend van gers in plaats van gras en gebruikt zom in
plaats van sommige. ‘Geen mensch en dorst daar binnen en 't liep in 't woord dat van
al die daar vernacht hadden, zom hunne zinnen verloren hadden.’ Ook dat telkens
terugkomend tussenvoegsel en werkt op den duur zo vervelend en herhaaldelijk moet
men daardoor de zin herlezen om hem te begrijpen. ‘Geen mensch en dorst,’ - ‘zom
nooit weer gekomen en waren.’ - Ik weet het wel: de Vlaamse boeren zeggen gers
in plaats van gras; ze zeggen zelfs ges tout court en voegen ook voortdurend dat
nutteloos-storende en tussen al hun zinnen; maar past dat nu juist wel in dit verhaal
van de Egyptische oudheid, of klinkt het werkelijk zó mooi, dat de dichter, waar hij
zelf aan 't woord is, telkens dat jargon gebruikt? En áls het werkelijk zo mooi is (wat
ik voor mijn part volkomen ontken) waarom dan niet logisch overal hetzelfde procédé
tot in zijn uiterste gevolgen toegepast? Waarom trachtte de dichter niet in elke regel,
in ieder woord, grafisch de fonetiek van het eenmaal gekozen patois weer te geven?
Want er bestaat geen de minste reden dat hij die ‘gers’ schrijft in plaats van gras,
ook niet ‘voader’ zou schrijven voor vader en ‘schoap’ in plaats van schaap.
Van den Kleenen Hertog is een historische vertelling met christelijk-morele tendens.
Wij zijn in de vroege middeleeuwen, ten tijde van de Noormannen. In een oude
burcht van Normandië wordt de kleine hertog Rijckhard, Willem van Normandiës
enige zoon, door een oude Noorse edelvrouw en haar kinderen opgevoed.
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Willem komt zijn zoon op het kasteel bezoeken, bewondert zijn handigheid met de
boog en zijn knappe houding te paard, maar vraagt hem ook of hij wel goed leert
lezen en schrijven en houdt hem eindelijk een korte zedepreek voor, waarin hij o.a.
zegt dat Rijckhard steeds het kwaad met goed moet lonen.
Een tijd daarna wordt hertog Willem door Aernout van Vlaanderen op verraderlijke
wijze vermoord en de jonge Rijckhard door de koning van Frankrijk ontvoerd. Maar
de Noormannen sturen een machtige vloot naar de Franse kust, de koning en zijn
beide zonen worden gevangen genomen en ook Aernout van Vlaanderen (Vlaenderen,
schrijft steeds Gezelle; waarom weet ik niet. P.v.H.) valt berouwend, onder de plunje
van een bedelaar vermomd, in Rijckhards handen. Deze, zich de laatste woorden van
zijn overleden vader herinnerend, schenkt christelijk zijn vijanden genade.
Het mag betwijfeld worden of de Gezelle-vereerders wel een gelukkige inval
hadden, toen zij dit vrijwel onbekend gebleven werk van vroeger voor het grote
publiek lieten herdrukken. Het zal, meen ik, in geen geval Gezelles roem verhogen.
Met zulk soort van verhalen was de oude Conscience hem, in vindingrijkheid, kleur,
dramatiek, compositie en ook in taal, heel wat de meerdere. Men vergelijke b.v. met
De Leeuw van Vlaanderen. M.i. is het Gezelle vooral te doen geweest om een
christelijk-stichtelijk werk voor leerlingen te leveren. Opmerkelijk is b.v dat in dit
gehele verhaal slechts een paar bejaarde vrouwen figureren en dat er van liefde in 't
geheel geen kwestie is. Het is van 't begin tot het eind braaf, té braaf. Willem en
Rijckhard lonen alle kwaad met goed en God belast zich met de straf van de boze
en met de verheerlijking van de brave.
Wat de taal betreft, ondanks al mijn eerbied voor de overleden dichter, kon ik hier,
veel minder nog dan in de Warande en de Doolaards, een aantal uitdrukkingen en
zinswendingen bewonderen. Af en toe lijkt het, met of zonder voorbedachten rade,
zó onbeholpen en gewrongen van woordkeus en stijl, dat het er niet alleen erg lelijk,
maar vrijwel onverstaanbaar onder wordt.
‘Rijckhard speelde mondschenker en witteberddrager
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rondom.’ Mondschenker, voor keldermeester of hofmeester, is al geen gelukkige
vondst; maar ‘witteberddrager’ dat is, althans voor mij, in het geheel niet te begrijpen.
‘Stille, zei Eric tegen zijn honden al recht staan.’ (voor: opstaande).
‘Osmond, vezelde Alberic, al zijne kleederen aandoen.’ (voor: zich aankledend).
‘En de koning en de koninginne hadden de kroone aan, over eten.’ (droegen de
kroon, onder het eten).
Voortdurend ook spreekt Gezelle nu eens van ‘horse’, dan van ‘orse’ en dan weer
van ‘dorse’, om toch maar niet het eenvoudig en door iedereen verstaanbaar woord
‘paard’ te moeten gebruiken. Mij is het nooit duidelijk kunnen worden hoe of waarom
het Engelse ‘horse’ Vlaamser zou klinken, dan het toch zo echt natuurlijk
Vlaams-luidend woord ‘paard’.
Wij mogen wel wat voorzichtig worden in onze Gezelle-verering; en af en toe
onze grote bewondering aan een kritische bedenking onderwerpen. Wie weet of hij,
de grote overledene, dit boek van vroeger zou hebben laten herdrukken, had hij nog
geleefd?
Neen; bewondering kan ik hiervoor niet koesteren. Ik sluit dit laatste boek van
Gezelle de prozaïst om het niet meer te openen en keer terug tot Gezelle de dichter,
om te luisteren vol emotie naar de schone, zuivere klanken van zijn diepe, tere, zachte
ziel:
'k Hoore tuitend' hoornen en
de navond is nabij
voor mij.
Kinderen, blij en blonde, komt,
de navond is nabij
komt bij.
Zegene u de Alderhoogste, want
de navond is nabij
komt bij.
'k Hoore tuitend' hoornen en
de navond is nabij
voor mij!
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Dat zijn twaalf korte regeltjes en daar is alles, álles in. Dat is een landstreek
glinsterend in een dauwdroppel; dat is een wereld, bevend in een ziel!
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Kritische bijdragen
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Zola's daad in verband met zijn werken
Zola's geruchtmakende brief aan president Faure, uitbarstend als een bom na
Esterhazy's vrijspraak, heeft weer met geweld de publieke aandacht getrokken op de
beroemde romanschrijver, wiens notoriëteit in de laatste jaren enigszins verminderd
scheen.
Het was eerst als een stomme verbazing. Zó ontzettend veel valse maren en
berichten waren in de laatste tijd verspreid geweest; een zó onhebbelijke, hatende,
beledigende, boosaardige en laffe polemiek had de rubrieken van de Franse couranten
gevuld, dat het publiek wantrouwend was geworden, en niet meer wist wie of wat
nog te geloven. Eerst na ettelijke dagen werd de grote moed van Zola's daad voor
eenieder bevatbaar; en dan was 't over de gehele wereld als één reusachtige kreet:
nagenoeg unaniem van geestdrift en bewondering in alle landen; erg verschillend
van aard in Frankrijk zelf, waar bewonderaars en vijanden van de daad, als razende
combattanten tegen elkaar te velde trokken. Nog nooit, misschien, was een man zo
alom en zo overweldigend beroemd als Zola op dat ogenblik. Overal hoorde men
zijn naam; in alle plaatsen werd, doorgaans met de hoogste geestdrift, zijn koene
daad besproken. Dagelijks kwamen, van alle hoeken der wereld, duizenden en nog
duizenden brieven, telegrammen en betogen bij hem aan. En, naarmate de tijd verliep,
tekende zich het verschil van opvatting en oordeel meer en meer duidelijk af.
In 't buitenland werd hij bewonderd en geëerbiedigd, hoe langer hoe
hartstochtelijker. Vele vreemdelingen geloofden blindelings, evenals Zola zelf, aan
de volkomen onschuld van Dreyfus. Anderen twijfelden, en hadden zeker niet graag
de categorische beschuldigingen van zijn brief aan Faure onder-
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schreven; maar zelfs deze laatsten bewonderden vurig de daad op zichzelf, en gingen
in elk geval zover met hem mee, dat zij dringend met hem de herziening van het
beruchte proces wilden eisen. Want, wat zij allen voelden in het buitenland, wat zij
voelden en zagen met het helder oordeel van slechts indirect belang en met de
objectiviteit van de afstand, dat was de rotheid van de sociale toestand in Frankrijk,
een walgelijke, alles bedervende rotheid, een onpeilbare oceaan van rotheid, dragend
het waggelend sociaal gebouw op een zó dunne korst, dat deze te allen kante inzakte
en scheurde, dodend en verpestend wat nog uiterlijk gezond en stevig scheen. Een
adem van vernieling brak er uit, woei over naar de andere landen, ging er ook doden
en verpesten, aanzettend, in verontwaardigde opstand, al de bedrogenen, al de
misnoegden en al de lijdenden der mensheid; zij allen die, ofschoon zij vaak niets
beters in de plaats hebben te brengen, toch eindelijk in het Niet willen storten, een
maatschappij die ál te vreselijk veel gruwelen veroorlooft en billijkt.
In Frankrijk, daarentegen, werd het tegenstrijdige gevecht hoe langer hoe heviger.
Evenals in 't buitenland ging een grote, vooral intellectuele menigte met Zola mee,
maar, aan de andere kant stond een machtige schaar, die de man van de koene daad
niet genoeg scheldwoorden en bedreigingen naar 't hoofd kon gooien. De walgelijkste
schandbrieven werden hem toegezonden, en gedurende verscheidene dagen moest
zijn huis, in de rue de Bruxelles, door de politie bewaakt worden. Zijn leven zelf was
in gevaar, en er kwamen zulke ogenblikken dat hij zich niet op straat had kunnen
vertonen, zonder door het woest opgeruid gepeupel in de pan te worden gehakt. Het
kabaal dat enkele, vooral door het mindere publiek gelezen couranten, zoals La libre
Parole, l'Intransigeant en Le Jour tegen hem hebben gemaakt, zal in de geschiedenis
blijven bestaan als een ongelofelijk getuigschrift van de blindste haat en de
overdrevenste wraaklust. Rochefort, ‘ce riquet à la houppe Manche, qui se disloque
dans l'Intransigeant’ zoals Mockel hem zo leuk noemt, heette Zola's brief aan Faure
‘un placard immonde’ en Zola zelf ‘un traître vénitien’1.; en in La libre Parole noemde
Drumont hem ‘un Pourceaugnac énorme, à la fois abominable et grotesque’.

1.

Zola's voorouders stammen van Venetië. Naar aanleiding van Zola's houding in de zaak
Dreyfus, schreef Maurice Barrès in Le Journal, van Parijs, een vrij hevig artikel tegen hem,
waarin hij, onder andere paradoxen, zegt: ‘Omdat zijn vader en zijn voorouders van Venetië
waren, denkt Emile Zola wellicht als een Venetiër’. In l'Aurore werd op dat schrijven flink
geantwoord. ‘Disraëli’, zo luidde het, ‘dien Barrès zich steeds tot meester en tot politiek
voorbeeld nam, was Venetiër zooals de vader van Zola, en Jood, zoo als de heer Barrès
hemzelf.
Kent de heer Barrès, in Duitschland, Duitschers die meer Duitsch zijn dan de Franschen
Verdy du Vernois, Bronsart en Dubois-Reymond; en dan de Deen Moltke, en dan de Italiaan
Caprivi.
In hoe ver minacht de Jood Barrès, de Joden Heine, Marx, Lassalle.
Hoe denkt de heer Barrès over het nationalisme en patriottisme der genoemden Mazarini,
Buonaparte, Gambetta, wier namen enkele sporen lieten in de geschiedenis van Frankrijk?
Indien de heer Barrès daarop niet kan antwoorden zonder zichzelf tegen te spreken, zou het
dan niet zijn, dat hij maar wat onzin heeft verteld.’
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Vervoort, in Le Jour, beweerde gewoon dat hij krankzinnig geworden was.
Ook de ‘jeunesse française’ was grotendeels tegen hem. Verscheidene dagen na
elkaar kwamen de studenten vóór zijn huis manifesteren, hem ‘conspueren’ zoals
het daar heet, en botsingen met de politie hadden plaats. Die houding van de Franse
studenten, die de ganse wereld verbaasd en verontwaardigd heeft, laat zich eigenlijk
zonder veel moeite expliceren. De Franse ‘jeunesse étudiante’ is voor een deel
katholiek en haat in Zola de anti-katholiek. Zij is voor een deel anarchist en van de
allerlaatste richting in kunst en letteren, en haat in Zola de socialist en de
naturalistische romanschrijver, gevierd door de gehele wereld. Leest maar de jongere
Franse tijdschriften; die zullen u een denkbeeld geven van de manier waarop Zola
daar gewaardeerd wordt.
Eindelijk, ‘last not least’, Zola synthetiseert op dit ogenblik de razende haat van
vele Fransen tegen de joden. Het Panamaschandaal, waar de rijke joden een zo ruim
aandeel in hadden, blijft voor Frankrijk een steeds bloedende wonde, waar de minste
aanraking in brandt als met een gloeiend ijzer. Panama is, voor het gros van 't Franse
volk, een gruwelijke jodenstreek, en de jood, ziedaar de vijand, veracht en gehaat,
meer dan iemand denken kan. Op dit ogenblik is er in Frankrijk oneindig veel meer
haatgevoel tegen de jood dan tegen de
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Pruis. Indien de Fransman erop los mocht stormen, met het zwaard en de toorts, eerst
zou hij de jood ombrengen en daarna de Pruis. Wat onlangs te Algiers gebeurde, kan
daar een kleine voorsmaak van geven. En zo is er, onder de vijanden van Dreyfus,
een dubbele beschuldiging tegen Zola en zijn optreden in de Dreyfus-zaak ontstaan:
volgens de enen handelt hij als werktuig van het jodensyndicaat dat Frankrijk onder
de klauw wil houden; volgens de anderen heeft hij zijn legendarische, bovenmatige
hoogmoed in dat schandaal een kolossale reclame bezorgd, die zijn verminderde,
letterkundige roem zal ten goede komen.
En zó hevig zijn de geesten opgewonden, zowel onder zijn aanhangers als onder
zijn tegenstrevers, dat haast niemand zich bezadigd afvraagt of die ontzettende daad
niet eenvoudig zou kunnen zijn een zeer natuurlijke uiting van Zola's aard en karakter,
een logisch zielkundig en moreel verschijnsel, volkomen in overeenstemming met
Zola's identiteit, en waarvan de sporen en ontwikkelingen te ontdekken en te volgen
zijn, met stijgingen en dalingen, in bijna de ganse enorme reeks van zijn letterkundige
werken.
Het zou toch wel de moeite waard zijn, eenmaal de zaak van dit standpunt te
beschouwen.
Wat men al dadelijk gewaar wordt, onder de lezing van Zola's werken, is een indruk
van overweldigende macht. Het maakt zelfs in 't begin de indruk of het dan ook niets
anders is dan macht, brutale macht, met de eigenaardige bekoring aan elke sterke
uiting van gevoel verbonden. Doch van lieverlede gaat die eerste, ruw overweldigende
impressie zich als het ware vanzelf ontleden en oplossen in verschillende nuances,
of, beter gezegd, in zeer sterke, schelle kleuren, in stevige onderdelen, die voorkomen
als de levende organen van die grote macht: ernst, morositeit, toorn, strijdzucht,
wilskracht. Dit zijn bijna altijd de elementen waarmee Zola's talent is samengesteld.
Nu eens volgen zij elkaar in de hier aangeduide orde, crescendo stijgend met de
steeds hoger en hoger opgevoerde tonelen; andermalen hollen zij gemengd en verward
door elkaar, zich scheidend, zich achterhalend en zich weer verliezend, om zich dan
toch ten slotte in hun oorsprong: de
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grote Macht, alle weer terug te vinden. Hoogst zelden vindt men bij Zola zacht-tedere
gevoelsuitingen, bespiegelende poëzie, stil-smachtend verlangen. Alles, ook het
zachtste en et teerste, ondergaat doorgaans bij hem een transformatie, die er toch
kracht en macht van maakt1..
Het onvermijdelijk uitwerksel van dergelijk temperament is een eenzijdige
overdrijving van de oorspronkelijke indrukken. Zola, hoe luid hij ook meermaals
zijn liefde voor het leven (voor alles wat Leven is, in de ruimste zin van 't woord)
verkondigde, Zola ziet de werkelijkheid als door een vergrootglas van triestige
somberheid. Alles neemt bij hem enorme proporties aan. Ja, zó somber en triestig
is, ondanks al haar grootsheid, zijn visie van de wereld, dat hij er een afkeer van
krijgt en liefst alleen gaat leven, alleen met de hallucinaties van zijn genie, en ver
van zijn medemensen. Vandaar, misschien, die stugge hoogmoed, waarvan men hem
zo vaak beschuldigd heeft; vandaar ook die instinctieve afkeer, die velen voor hem
voelen. Want ik geloof dat het veel minder de zogenoemde ‘onzedelijkheid’, dan
wel de sombere ‘morositeit’ van zijn werken is, die ze voor velen tot een allesbehalve
aangenaam gezelschap maakt.

1.

Het is misschien niet van belang ontbloot hier even, al was het ook maar ‘à titre de curiosité’,
de chiromantische ontleding van Zola's hand mede te delen. Dit onderzoek werd aldus
beschreven, twee jaar geleden, in de Revue Encyclopédique:
‘Main excessivement impressionable, affluence d'idées. La ligne de tête, très longue et droite,
est d'un penseur positif, qui se dépense en arguments; mais les doigts sont plutôt pointus et
le mont de la Lune est large à sa base: imagination dans l'observation. La volonté est beaucoup
plus forte que la logique: voyez comme la phalange du pouce, la phalange onglée, est longue.
C'est lepouce d'un homme pressé d'agir, pressé de réaliser.
La grande influence de Saturne, le mont est rayé, et le pouce, pointu comme les autres doigts,
indiqueraient une certaine sympathie pour la tristesse, une amertume en quelque sorte
divinatoire. La ligne de réputation a le pied sur Mars, mais, au lieu de se diriger vers le Soleil,
s'en va vers Saturne: lutte acharnée et rêve de gloire difficile à atteindre, ambition non
satisfaite. Le doute de soi est intense. Cette main, pour être d'un batailleur, d'un intellectuel
puissant, n'est point celle d'un homme calme dans la lutte et sûr de lui’.
Men mag al of niet aan chiromantie geloof hechten, men zal toch toegeven dat de analysis
hier bijzonder raak getroffen heeft.
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Reeds met zijn eerste optreden in de letteren waren de elementen waarvan ik zo even
gewaagde: ernst, morositeit, toorn, strijdzucht, wilskracht, duidelijk in zijn werk te
besspeuren.
Daar hebt ge b.v. Mes Haines, de suggestieve titel van een verzameling
dagbladartikels, omstreeks 1865-66 geschreven, (hij was toen vijfentwintig jaar oud)
en naderhand afzonderlijk uitgegeven. Men hoeft maar even het boek te openen en
de voorrede te lezen, om aanstonds die adem van strijdzucht en wilskracht te voelen,
die later in al zijn werken zo heftig voor zijn ideeën de baan zal breken.
Op dat ogenblik leefde Zola in de diepste armoede. Hij woonde te Parijs op een
zolder, brandendheet 's zomers, ijskoud 's winters; en maandenlang had hij geen
andere voeding dan droog brood, dat hij, als een echt meridionaal, in olie weekte.
Hij had er dus alle belang bij, niet zo brutaal mensen en toestanden aan te pakken,
die hem, of veel goed, of veel kwaad konden berokkenen. Maar in zijn hart bromde
ontembaar de strijdzucht, verbitterd en verscherpt nog door zijn vreselijke strijd om
't materiële leven. En hij schreeuwt het maar luid, hij schreeuwt het voor al wie 't
maar horen wil, in nog nooit gehoorde termen, in woorden die raken als oorvegen:
‘Heilig is de haat. Hij is het verontwaardigingsgevoel van de sterke en machtige
harten, de strijdzuchtige minachting van allen die vertoornd zijn op middelmatigheid
en bekrompenheid. Haten is liefhebben, het is zijn eigen warme en grootmoedige
ziel voelen, het is zich heerlijk voelen opgaan in de versmading voor al wat
schandelijk en dom is.
De haat verkwikt, de haat geeft rechtvaardigheid, de haat maakt groot.
Ik heb mij jeugdiger en moediger gevoeld na iedere opstand tegen de lafheid van
mijn tijd. Ik heb van de haat en de trots mijn twee trouwe levensgezellen gemaakt:
het is mijn behagen geweest mij van de mensen af te zonderen, en in mijn afzondering
te haten, alles wat recht en waarheid krenkte. Indien ik heden ten dage iets waard
ben, 't is dat ik alleen sta en dat ik haat.
Ik haat de nietelingen en de machtelozen; ze staan mij in de
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weg. Zij hebben mijn bloed verbrand en mijn zenuwen geknakt. Ik ken geen
prikkelender gezicht dan dat van die bruten, zelfgenoegzaam waggelend op hun
voeten gelijk eenden, gapend en met ronde ogen. Ik kon geen twee stappen ver gaan
in 't leven zonder drie stommeriken te ontmoeten, en dat stemt mij droevig. De wereld
is er vol van, de menigte bestaat uit dommeriken die je stil doen staan om je hun
middelmatigheid in het gezicht te brabbelen...
Ik haat de lui die in een kudde lopen, laf tegen elkander gedrongen, de ogen
neergeslagen om 't heerlijk licht van de hemel niet te zien. Iedere kudde heeft zijn
afgod, op welks altaar de grote menselijke waarheid wordt geofferd. Er zijn er zo
enkele honderden in Parijs, twintig à dertig in ieder hoekje, vanwaar ze plechtig tot
het volk spreken. Zij gaan gerust hun gang, zij lopen gewichtig in volle levensplatheid,
alleen luid schreeuwend wanneer men ze stoort in hun kinderachtig fanatisme...
Ik haat de onverkwikkelijke spotters, de nietige ventjes die lachen omdat zij de
logge ernst van de ouderen niet kunnen navolgen...
Ik haat de ploerten die ons besturen, de pedanten en vervelende kerels die niet het
leven willen nemen zoals 't is. Ik ben voor de vrije openbaring van het menselijk
genie’...
Herinnert dat niet, na meer dan dertig jaren tijdsverloop, aan de zoveel besproken
brief aan president Faure:
‘J'accuse le lieutenant-colonel du Paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de
l'erreur judiciaire’...
‘J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse
d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle’...
‘J'accuse le général Billot d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de
l'innocence de Dreyfus’...
‘J'accuse le général de Boisdeffre et le général Gonse,... j'accuse le général de
Pellieux et le commandant Ravary,... j'accuse les experts en écritures et les bureaux
de la Guerre, etc. etc.’
Deze enkele aanhalingen zouden reeds kunnen gelden als een logische uitlegging
van Zola's daad inzake Dreyfus; maar
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hoeveel sterker nog tekent zijn strijdzuchtig temperament zich af in latere werken!
Het zou niet moeilijk zijn dit na te gaan in ieder van zijn romans, maar 't zou ons ál
te ver Brengen en beter nog vindt men het weer in zijn kritische en polemische
werken, waar het, om zo te zeggen, gequintessentieerd is samengevat. Een voorbeeld
daarvan geeft de inleiding van Une Campagne, in 1880-'81 verschenen.
Zola zelf begint met te constateren dat hij gans logisch-gelijk zichzelf is gebleven.
‘De man’, zo zegt hij, ‘die verleden jaar op eenenveertigjarigen leeftijd (1881) de
artikels van Une Campagne in 't licht zond, is nog steeds dezelfde, die op
vijfentwintigjarige leeftijd, Mes Haines schreef. De methode is dezelfde gebleven,
en ook het doel, en ook 't geloof. Ik ben het niet die zal beslissen of ik enig licht
verspreid heb, maar wat ik wél mag vaststellen is, dat ik steeds het Licht heb willen
vinden door dezelfde middelen, en in hetzelfde streven naar waarheid’.
En dan komt hij in eens zo kranig uit de hoek:
‘Men heeft me mijn drift verweten. 't Is waar, ik ben een driftkop, en meer dan
eens zal ik onrechtvaardig zijn geweest. Ziedaar mijn gebrek, zelfs als mijn hartstocht
hoog en edel is, vrij van al de laagheden die men erin wil zien. Maar, ik herhaal het:
ik zou mijn overdreven ijver niet ruilen tegen de laffe slapheid en de ellendige
vernedering van zoveel anderen. Is het dan niets, de drift die opvlamt, de drift die
het hart warm houdt? Ah! te leven in verontwaardiging, te leven in razende woede
tegen de valse talenten, tegen de onverdiende roem, tegen de algemene
middelmatigheid! Geen krant te kunnen lezen zonder bleek te worden van toorn! In
zich te voelen de bestendige en ontembare behoefte luid uit te schreeuwen wat men
denkt, vooral wanneer men gans alleen staat in zijn denken, ja, het uit te schreeuwen
op gevaar af er de vreugd van zijn leven mee te bederven! Dát is mijn hartstocht
geweest, ik ben er gans bloedend van, maar ik heb mijn lijden lief, en als ik iets waard
ben, dan is het daardoor, alleen daardoor!
En wat een grote macht! Ondanks mijn dwalingen heeft men mijn stem gehoord,
omdat ik overtuigd en hartstochtelijk was. Midden in het vreselijkst geraas heeft men
somtijds naar
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mij geluisterd. Men leeft tenminste als men vecht. Het is niet voldoende naar waarheid
te verlangen, in deze gestoorde tijden; men moet de hartstocht, de drift van de
waarheid in zich hebben; de strijdzuchtige drift, die overdrijft, maar met geweld zich
opdringt!’
Zola haat. Hij haat leugen, bedrog, verdrukking, onrechtvaardigheid, of wat hij zich
als dusdanig voorstelt. En kalm kan hij daarbij niet blijven; want het vergrootglas
van triestige somberheid waardoor hij de dingen van de wereld beschouwt, maakt
het hem ál te overweldigend sterk. Hij moet het uitschreeuwen, hij moet vechten. De
voortdurende smaad, de onhebbelijke afbrekerij waaraan hij zelf, zijn leven lang, is
blootgesteld geweest, hebben zijn strijdlustigheid nog verscherpt en tegelijk zijn
hoogmoed nog vermeerderd. Hij is verbitterd op de mensen. Hij voelt dat ze tegen
hemzelf ook grote onrechtvaardigheden hebben gepleegd, en daarom minacht hij ze
en trekt zich in zijn trots terug.
‘Dat duurt nu reeds dertig jaar’, zo zegt hij in Le Crapaud1. ‘dat ik elke morgen,
onder het doorbladeren van de zeven of acht couranten, die op mijn tafel liggen, mijn
dagelijkse “padde” inslik. Ik weet met zekerheid dat zij er is, ik overzie met vlugge
blik de kolommen, en zeldzaam is het als ik ze niet vind. Groffe aanranding,
beledigend verzinsel, hoop stommiteiten of massa leugens, de “padde” is er, zo niet
in 't ene blad dan in het andere. En 'k slik ze op, met welgevallen... Vroeger, dat is
nu wel een jaar of vijftien geleden, was ik van plan, onder de titel Leurs Injures de
meest krasse van die scheldschriften in een bundel te verzamelen. Ik mag u verzekeren
dat het iets moois zou zijn geweest. En men kan begrijpen dat het getal sindsdien
nog wat is aangegroeid. Mijn zolder te Médan2. is ervan opgehoopt tot aan de balken,
en de stapel wordt hoe langer hoe groter, de stroom van de beledigingen vloeit heden
ten dage zo onstuimig als vroeger, niets

1.
2.

Nouvelle Campagne 1897. Zola noemt ‘crapauds’ de hatelijke recensies of artikels, die tegen
hem of tegen zijn werken in sommige kranten en tijdschriften worden geschreven.
Zola's buitenverblijf, enkele uren van Parijs.
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houdt hem tegen, noch mijn werken, noch mijn ouderdom. Bepaald, de storm is
zonder einde, de hemel barst ervan, het regent “padden”.’
In de jongeren stelde hij lange tijd zijn uiterste hoop. Hij hield van ze, hij wou hun
aanvoerder, hun vaandrig zijn. Maar sinds de laatste jaren hebben de jongeren zich
ook van hem gescheiden, en dan is hij, op zijn beurt, ook op hen verbitterd geworden.
Flink spelt hij hun de les in zijn artikels A la Jeunesse (Nouvelle Campagne). En
voor een enkele keer, wordt hij bijtend-sarcastisch:
‘Luistert tenminste niet naar mijn woorden, gaat u vooral niet beteren! Gaat toch
uw gang, mijn jongetjes, ik smeek u, gaat uw gang! Als ik uw tijdschriften ontvang
en die lees, ah! kondt ge dan maar zien hoe sardonisch ik lach in mijn oude baard!
Alweer leliën, alweer leliën, ik verzeker u dat er nog niet genoeg zijn! Hopen,
bergen van leliën moeten er komen, genoeg om er de wereld mee te vergiftigen. En
bleke maagden, maagden één en al ziel, wandelend in de bossen, wegnevelend als
droombeelden in de armen van de minnaars, nog meer, nog altijd meer en meer,
totdat wij ervan walgen! En symbolen, oh! symbolen, ik smeek u houdt toch niet op,
maakt er steeds nieuwere en nieuwere, en nog duisterder, en nog gecompliceerder,
en nog overweldigend drukkender voor de arme menselijke hersens.
Wat zal dat toch een heerlijke revanche zijn, mijn jongetjes! Indien uw leliënoogst,
enige oorzaak van de hedendaagse hoofdpijn, nog maar enkele jaren mag duren, dan
zal het naturalisme, dat lelijk naturalisme dat ge reeds begraven hebt, zo overvloedig
weer opschieten als 't hoge koren, grondvoedstof van het mensdom’.
Ziedaar de mens: hij haat. Doch naast zijn haat voor de verdrukker komt ook vaak
een grote liefde voor de onderdrukte. Maar die liefde kan hij doorgaans niet uitdrukken
in tederheid, in zachte woorden van weemoed; hij moet het toch nog zeggen met een
siddering van toorn, hij is gelijk die mensen die onder een grote smart wel kunnen
knarsetanden,
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maar niet kunnen wenen. Er is iets stugs in hem dat zijn vertedering weerhoudt; het
is, of hij, de strijder, zich voor vertedering als voor een zwakheid schaamt. En slechts
heel enkele keren zal hij eraan toegeven.
Aldus b.v. 'in Germinal, waar hij vertelt van die twee paarden, in de diepten van
de steenkoolmijn. Trompette, sinds korte tijd slechts in de afgrond neergelaten, is er
aan heimwee gestorven. Bataille, zijn oude makker, die in de duisternis van de mijn
is wit geworden, sleurt langs de sombere gangen het lijk weg.
‘C'était Trompette, en effet. Depuis sa descente, jamais il n'avait pu s'acclimater.
Il restait morne, sans goût à la besogne, comme torturé du regret de la lumière.
Vainement, Bataille, le doyen de la mine, le frottait amicalement de ses côtes, lui
mordillait le cou, pour lui donner un peu de la résignation de ses dix années de fond.
Ces caresses redoublaient sa mélancolie, son poil frémissait sous les confidences du
camarade vieilli dans les ténèbres; et tous deux, chaque fois qu'ils se rencontraient
et qu'ils s'ébrouaient ensemble, avaient l'air de se lamenter, le vieux d'en être à ne
plus se souvenir, le jeune de ne pouvoir oublier. A l'écurie, voisins de mangeoire, ils
vivaient la tête basse, se soufflant aux naseaux, échangeant leur continuel rêve du
jour, des visions d'herbes vertes, de routes blanches, de clartés jaunes, à l'infini. Puis,
quand Trompette, trempé de sueur, avait agonisé sur sa litière, Bataille s'était mis à
le flairer désespérément, avec des reniflements courts, pareils à des sanglots. Il le
sentait devenir froid, la mine lui prenait sa joie dernière, cet ami tombé d'en haut,
frais de bonnes odeurs, qui lui rappelaient sa jeunesse au plein air. Et il avait cassé
sa longe, hennissant de peur, lorsqu'il s'était aperçu que l'autre ne remuait plus...
On attela Bataille, pour l'amener jusqu'au puits. Lentement, le vieux cheval tirait,
traînait le camarade mort, par une galerie si étroite, qu'il devait donner des secousses,
au risque de l'écorcher; et, harassé, il branlait la tête, en écoutant le long frôlement
de cette masse attendue chez l'équarrisseur. A l'accrochage, quand on l'eut dételé, il
suivit de son oeil morne les préparatifs de la remonte, le corps poussé sur des traverses,
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au dessus du puisard, le filet attaché sous une cage. Enfin, les chargeurs sonnèrent
à la viande, il leva le cou pour le regarder partir, d'abord doucement, puis tout de
suite noyé de ténèbres, envolé à jamais en haut de ce trou noir. Et il demeurait le cou
allongé, sa mémoire vacillante de bête se souvenait peut-être des choses de la terre.
Mais c'était fini, le camarade ne verrait plus rien, lui-même serait ainsi ficelé en un
paquet pitoyable, le jour où il remonterait par là. Ses pattes se mirent à trembler, le
grand air qui venait des campagnes lointaines l'étouffait, et il était comme ivre, quand
il rentra pesamment à l'écurie’.
Dezelfde tederheid komt voor, ook nog in Germinal, wanneer hij vertelt van dat
jong soldaatje, tijdens de opstand van de mijnwerkers als schildwacht op het ‘terri’
van de mijn geplaatst, alwaar hij verraderlijk, 's nachts, door de schurk Jeanlin
vermoord wordt, terwijl hij weemoedig in de richting van het moederlijk huis staat
te staren.
‘C'était unpetit soldat, très blond, avec une douce figure pâle, criblée de taches de
rousseur... Les yeux bleus, largement ouverts, regardaient le ciel, de ce regard fixe
dont il lui avait vu chercher à l'horizon le pays natal. Où se trouvait-il, ce Plogof, qui
lui apparaissait dans un éblouissement de soleil? Là-bas, là-bas. La mer hurlait au
loin, par cette nuit d'ouragan. Ce vent qui passait si haut, avait peut-être soufflé sur
la lande. Deux femmes étaient debout, la mère, la soeur, tenant leurs coiffes emportées,
regardant, elles aussi, comme si elles avaient pu voir ce que faisait à cette heure le
petit, au-delà des lieues qui les séparaient. Elles l'attendraient toujours maintenant...’
Aldus ook in Le Ventre de Paris, waar hij met moeilijk verholen liefde, Florent,
de revolutionair, de balling van Cayenne, laat optreden.
‘Elle le voyait mieux, et il était lamentable, avec son pantalon noir, sa redingote
noire, tout effiloqués, montrant les sécheresses des os. Sa casquette, de gros drap
noir, rabattue peureusement sur les sourcils, découvrait deux grands yeux bruns,
d'une singulière douceur, dans un visage dur et tourmenté...
...Non, la faim ne l'avait plus quitté. Ilfouillait ses souvenirs,
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ne se rappelait pas une heure de plénitude. Il était devenu sec, l'estomac rétréci, la
peau collée aux os...’
't Is of Zola in dat boek een onbewust voorgevoel had gehad, dat hij later, in nog
veel tragischer omstandigheden, een nog veel geruchtmakender balling van Guyana
zou te verdedigen hebben.
Is het nu haat of liefde, of wel haat en liefde samen, die hem genoopt heeft ter
verdediging van Dreyfus op te treden, toch lijdt het m.i. geen de minste twijfel, dat
Zola eerlijk en logisch volgens zijn krachtig en kranig temperament heeft gehandeld.
Zijn daad is een kreet van razende verontwaardiging geweest en niet een zaak van
laffe diabolische berekening. Hij weet wellicht niets te bewijzen, maar hij gelooft
vast in de rechtvaardigheid van wat hij verdedigt. Hij heeft het gedaan,
onweerstaanbaar, uit heilige overtuiging, op gevaar af, zoals hij, haast twintig jaar
geleden, reeds zei, er de vreugd van zijn leven mee te bederven. Zijn ontembare
energie heeft zich daarin geuit, zoals ze zich vroeger uitte in zijn romans en
polemieken. En is het geen treffend verschijnsel, dat zoiets zich pas voordoet wijl
nu zijn laatste boek geschreven is, en er verteld wordt dat hij voortaan geen
romantische werken meer zal voortbrengen, maar zich bezighouden met abstracte
filosofie en misschien politiek?1.
Op dit ogenblik zit de beroemde schrijver als beschuldigde voor het hof van assisen.
Als deze regelen verschijnen zal het vonnis over hem zeer waarschijnlijk reeds
uitgesproken zijn. Het is onmogelijk nu reeds te gissen wat dit vonnis wezen zal,
maar, als er nog een eerlijk mens is op de wereld die eerbied gevoelt voor de justitie,
dan zal hij wel gewalgd en zich geschaamd hebben voor 't ongelooflijke schouwspel,
dat men

1.

Reeds in 1880 deelde Zola onder een interview aan Fernand Xau mede: ‘Misschien sticht ik
wel later een courant zoals de oude Figaro. In dat geval zou ik een geldelijke waarborg in
de Staatskas storten, om het recht te hebben politieke kwesties te behandelen. Van heel hoog
zou ik gebeurtenissen en mensen beschouwen. Met alle egoïstische berekening en hebzucht
zou ik schoon schip maken. Ik zou me bij geen coterie laten inlijven, en maar altijd flink
zeggen wat ik voel en denk’.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

114
dezer dagen op het Parijzer hof van assises heeft kunnen bijwonen.
Een systematisch, van hoger uitgaand, vooringenomen besluit, alles te doen wat
enigszins mogelijk was om over het vreselijk Dreyfus-geheim de sluier dicht te
houden; een systematisch heersen van de schandelijkste dwang; een systematisch
weigeren van de voorzitter der rechtbank, aan de getuigen dusdanige vragen te stellen,
die de zaak zouden kunnen opklaren. Heel enkelen slechts, als Scheurer-Kestner,
Trarieux, Picquart, Demange, en de schriftkundigen, die elkaar voortdurend
tegenspraken, is het gelukt iets te zeggen, dat, zonder bepaald een decisief licht over
de zaak te verspreiden, dan toch even de akelige afgrond van duisternis liet
vermoeden, waarin de schrikkelijke Dreyfus-tragedie was afgespeeld. Altijd door
duisternis, gewilde, systematische duisternis.
Zola zelf is beledigd geweest, zoals men hem nog nooit beledigde. Grof
uitgescholden als verkocht aan Frankrijks vijanden, overladen met hoon, bedreigd
met dood. Verscheidene malen, in die gestoorde dagen, moesten de politie en zijn
vrienden hem letterlijk uit de handen van het razend gepeupel rukken. En hoe langer
hoe meer eerbied en sympathie voor hem in 't buitenland, waar de zaak objectief,
van het algemeen menselijk standpunt beschouwd werd; en hoe langer hoe meer haat
voor hem in Frankrijk zelf, waar de geesten opgewonden waren tot zulk een graad
van dolle waanzin, zoals de geschiedenis van dat in-lichtzinnig en veranderlijke volk
er haast geen tweede voorbeeld van oplevert. Dezer dagen heb ik nog gedeeltelijk
Zola's romantische werken herlezen, en weer is in mij de grootste geestdrift
opgekomen voor de man, die zoveel bewonderenswaardige bladzijden schreef. Wat
zal de toekomst hem al niet te vergoeden hebben! Jaren en jaren lang als artiest
gehoond en miskend, onophoudend beledigd en bespot door een verachtelijk gespuis
van derderangs critici, verdachte letterkundige lakeien, uitschot en bezinksel van de
kunst; en nu, tot overmaat, door duizenden en duizenden bijna gestenigd als een
volksvijand,... oh! ontzettend groots zal eenmaal de rehabilitatie zijn!
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Het ware haast te wensen, in 't belang van zijn eigen behoud, dat hij tot een lichte
straf veroordeeld werd. Frankrijks publieke opinie, vertegenwoordigd door de tweeof drieduizend lafaards die elke dag voor het paleis van justitie staan te schreeuwen,
moet immers voldoening bekomen. En ik zie niet hoe Zola, vrijgesproken, levend
naar zijn huis terug zal keren, tenzij er een onverwachte omwenteling in de geesten
plaats greep. Dan ware 't een apotheose, de val van 't ministerie, en misschien de
revolutie...
Maar wat zal er gebeuren, indien, zoals het hoogst-waarschijnlijk is, de herziening
van het Dreyfus-proces niet verkregen wordt? Zal Zola zich bij 't vonnis neerleggen
en de zaak opgeven? Wij geloven 't nooit, als hij tenminste logisch met zichzelf blijft.
Nu heeft hij de haat van 't grootste deel van Frankrijk tegen zich: maar hij heeft
de liefde en bewondering van 't grootste, en wel 't beste deel van de wereld voor zich.
De strijd is aangevangen: de Wereld tegen Frankrijk.
De Wereld wacht, vertrouwend in de toekomst.
15 Februari 1898.
Vertaling van pag. 105 (noot).
Een buitengewoon fijngevoelige hand, overvloed van gedachten. De zeer
lange en rechte hoofdlijn, is van een positief denker, die zich uitput in
argumenten maar de vingers zijn eerder spits en de verhevenheden van
den handwortel zijn van onderen breed: verbeelding gevoegd bij
waarneming. De wil is veel sterker dan de logica; let wel op hoe lang het
bovenste lid van den duim is, het lid dat door den nagel wordt bedekt. Het
is de duim van een man, die spoedig handelt, die alles snel ten uitvoer
gebracht wil zien. De groote invloed van Saturnus - de verhevenheid is
gestreept, en de duim even spits als de andere vingers - zou wijzen op een
zekere neiging tot treurigheid. Zijn reputatielijn begint bij Mars maar richt
zich naar Saturnus in plaats van naar de Zon: heftige strijd en een droom
van moeilijk te bereiken roem, onvoldane eerzucht. Intense twijfel aan
zichzelven. Deze hand, hoewel van een strijder, van een machtig vernuft
is niet van iemand, die in den strijd kalm is en zeker van zich zelf.
Vertaling van pag. 111-112.
Het was werkelijk Trompette. Sedert hij naar beneden was gebracht had
hij er zich nooit thuis kunnen voelen. Hij bleef somber, zonder werklust,
alsof hij
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gemarteld werd door het gemis aan licht. Vergeefs wreef Bataille, het
oudste (paard) in de mijn, zich vriendschappelijk langs zijn zijden en zijn
hals, om hem een weinigje te geven van zijn eigen berusting in zijn tienjarig
leven in de diepte. Deze liefkoozingen verdubbelden zijn zwaarmoedigheid,
zijn huid sidderde onder de vertrouwelijkheid van den kameraad, oud
geworden in de duisternis en telkens wanneer zij elkander ontmoetten,
brieschten zij alsof zij zich beiden beklaagden, het oude paard omdat het
zich niets meer kon herinneren, het jonge omdat het niet kon vergeten. In
de stal stonden hun ruiven naast elkaar en zij bleven staan met gebogen
koppen, bliezen elkaar in de neusgaten en vertelden elkaar tot in het
oneindige van hun altijd durenden droom van licht, van hun visioenen van
groene weiden, witte wegen en goudgeel licht. En toen eindelijk Trompette,
badend in 't zweet op zijn strooleger lag te sterven, was Bataille begonnen
hem wanhopig te beruiken, met een afgebroken snuiven dat op snikken
geleek. Hij voelde hem koud worden, de mijn ontnam hem zijn laatste
vreugde, dien vriend, die van boven was neergedaald, vol frissche geuren,
die hem zijn eigen jeugd in de vrije natuur weer voor den geest brachten.
En hij had zijn halsterriem stuk getrokken en gehinnikt van vrees, toen hij
bemerkte dat de andere zich niet meer bewoog...
Men had Bataille aangespannen om hem tot aan de put te brengen.
Langzaam trok en sleepte het oude paard zijn dooden makker door een
galerij, die zoo smal was dat hij slechts met schokken vooruit kwam en
gevaar liep het vel van zijn kameraad open te halen; en uitgeput schudde
hij zijn kop, terwijl hij luisterde naar het schuiven van dat lichaam, waarop
de paardenviller wachtte. Nadat men hem had afgespannen, volgde hij,
bij het vasthaken, met zijn doffe oogen de toebereidselen voor het naar
boven brengen van het lijk, dat op dwarsbalken was gelegd boven de put,
hangende aan een van de lifts. Eindelijk gaven de laders net sein dat er
slachtvleesch werd opgeheschen en hij rekte zijn hals uit om hem te zien
heengaan, eerst langzaam en daarna plotseling verslonden door de
duisternis, voor altijd verdwenen boven die donkere opening. En hij bleef
zoo staan met uitgerekten hals, terwijl zijn zwak dierengeheugen zich
misschien dingen van de aarde trachtte te herinneren. Maar het was uit,
zijn kameraad zou niets meer zien; hij zelf zou eens als zulk een
erbarmelijke bundel worden vastgebonden op den dag, waarop hij langs
denzelfden weg naar boven zou gaan. Zijn pooten begonnen te trillen, de
frissche lucht die hem van verre weilanden tegenwoei, verstikte hem en
hij was als beschonken toen hij met loomen tred naar de stal terugkeerde.
Vertaling van pag. 112-113.
Het was een kleine soldaat, zeer blond, met een zacht bleek gezicht vol
zomersproeten...
...De wijdgeopende blauwe oogen keken naar den hemel met den strakken
blik alsof hij aan den horizon zijn geboorteland zocht. Waar was dat Plogof,
dat hem verscheen in een verblindend zonnelicht? daarginds, daarginds.
Van verre huilde de wind in dien stormachtigen nacht. De wind, die zoo
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daar, de moeder, de zuster, haar opgewaaide mutsen vasthoudend, en ook
zij keken alsof zij konden zien wat op dit oogenblik hun jongen deed, daar
op dien grooten afstand, die ze scheidde. Zij zouden hem nu voor eeuwig
moeten wachten...
Nu zag ze hem beter en hij zag er erbarmelijk uit met zijn zwarte broek,
zijn zwarte jas, beide in flarden, die de magerheid van zijn lichaam
aantoonden. Zijn grove zwartlakensche pet, die hij vreesachtig over zijn
voorhoofd had getrokken, liet twee groote bruine oogen onbedekt, wier
zachtheid vreemd uitkwam in zijn hard, verweerd gezicht...
Neen, hij was geen oogenblik zonder honger geweest. Hij zocht in zijn
herinnering, maar kon geen enkel uur vinden, waarin hij verzadigd was
geweest. Hij was broodmager geworden, niets dan vel en been, zijn maag
was gekrompen...
Red. v. ‘Vr. v.d. D.’
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Franz M. Melchers
‘Sensations d'un impressionné!’ zou ik dit opstel willen betitelen, als ik het in 't Frans
te schrijven had. En inderdaad is Melchers een van de Hollandse schilders, die het
meest op mijn gevoel hebben gewerkt. Deze indrukken, zoals ik ze hier, - om zo te
zeggen familiaar - neerschrijf, zijn dan ook, heel persoonlijk, uit eigen, innige
overtuiging weergegeven.
Ik herinner mij nog zeer goed onze eerste ontmoeting. Het was, nu reeds ettelijke
jaren geleden, op een avond, te Brussel, in de Pôle Nord. Wij zaten daar, een groepje
vrienden: de schilder Doudelet, de dichter Maurice Maeterlinck, nog een paar andere
artiesten, naar de schaatsenrijders en -rijdsters te kijken, ons kalm verlustigend in
het levendig schouwspel van die bonte wemeling, die sierlijk heen en weer golfde,
in maat van dansmuziek, op 't kleine plekje van kunstmatig ijs, zonder zelf veel zin
te voelen daaraan mee te doen, - bekoord als wij dan enkel waren door natuurlijk ijs
en lange tochten in de wijde open ruimte, - toen plotseling een van ons uitriep:
- Tiens!... voilà Melchers!...
Ik had veel van hem horen spreken en verlangde zeer met hem kennis te maken.
Reikhalzend stond ik op, en, door de dwarreling van de rijders heen, zag ik, op
aanwijzing van Doudelet, pal in 't midden van de baan, een onbeweeglijk figuurtje
staan: fijn en mager, met donker haar en taankleurig gezicht, en heel scherpe zwarte
ogen, die, in voortdurend rondkijken, alles aandachtig schenen op te nemen. Hij reed
niet mee, ofschoon op schaatsen, hij stond zomaar te kijken, aldoor te kijken, nu eens
opzij geduwd, dan in de rug, dan weer van voren, doch telkens kalm weer stand
houdend in 't midden van de baan vanwaar hij alles zien kon, een sigaretje in de
mond, een glimlach op de lippen, de beide handen in de
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zakken van zijn, tot schaatsrijden volkomen ongeschikte, lange jas.
Ik herinner mij niet goed meer in welk jaar dit gebeurde, en of het nog was in de nu
reeds tamelijk lang verleden tijd van de XX, die naderhand smolten tot de XVI, dan
wel in het meer recente tijdperk van de nog steeds krachtig voortlevende ‘Libre
Esthétique’. Maar wel herinner ik me, dat wij, de volgende dag, zijn te Brussel
tentoongestelde schilderijen gingen zien, en dat ik met zijn werk zeer ingenomen
was.
Het was, in elk geval nog in die tijd, toen de manie van 't blauw en van 't gestippel
zó heftig in het werk van de moderne jongeren overheerste, dat men, bij de eerste
blik in een tentoonstellingszaal, de indruk kreeg of men soms bij vergissing ergens
in een stoomwasserij verzeild was geraakt. En, naast grote, geweldige doeken,
gepointilleerd met stippels als knikkers zo groot, of plat gevlekt door brede vegen
en streken van 't mes, of beklad met hele klodders en klonters dikke verf, liet hij ons
zijn eigen schilderijen zien, zijn Zeeuwse huisjes en boerinnetjes, zijn witte schuitjes
op blauw water, zijn popperige wagentjes en bruggetjes zo vreemd van vormen en
zo levendig van kleuren, zijn slanke torentjes waarvan de klokjes zó hel
glinsterspiegelden in de zon, dat men ze als het ware op het doek hoorde klingelen.
Het waren meestal kleine schilderijtjes, enkele heel mooi van grafische kunst, men
moest ze van dichtbij bekijken om ze goed te zien, om volop te genieten van de fijne
trekjes, van al het teder frisse en naïeve, waar ze vol van waren. Zó kenden we 't, zó
hadden we 't gezien, het mooie Zeeland, een levende middeleeuwse verschijning in
moderne tijd, vol tinteling van kleur en zon, vol van een poëzie die wij er gevoeld
hadden bij elk van onze bezoeken zonder ze uit te kunnen drukken, en die wij nu
voor 't eerst zo fijn en heerlijk zagen weergegeven.
Het zijn treffende voorbeelden van kunstenaars-scheppingsvermogen. Hoe komt
men er toe, met zo weinig middelen, met het schijnbaar eenvoudig weergeven van
wat in uiterlijke werkelijkheid waarneembaar is, de diepe grondpoëzie, al het schone,
niet uiterlijk zichtbare van een land en een volk te doen herleven? Dat is het hoge,
intuïtief-superieure van de
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ware kunstenaar, dat is het ‘gevoel’ van de kunst, het hoogste van de kunst. Zo zijn
b.v. die schilderijtjes van Vere, waar Melchers enkele jaren gewoond heeft. Het is
een slank klokkentorentje, glinsterspiegelend in de zon op blauwe hemel, het zijn
daaronder kleine huisjes met kleine geruite raampjes: rode huisjes, gele huisjes,
blauwe huisjes, paarse huisjes; het zijn popperig-kleine boompjes en popperig-kleine
bloempjes; en op de achtergrond een popperig zeetje, met popperige schuitjes; 't is
alles klein en net en popperig in zijn schelle kleurtjes, gelijk een kinderachtig
miniatuurwereldje... en toch, wat echte en diepe en grote levensbeweging is daarin
niet verborgen? ‘Le tragique quotidien’, zoals zijn vriend Maeterlinck het noemt,
leeft en trilt onmetelijk diep onder al die schijnbare kleinheid. Het zijn geen
kinderschuitjes, die daar dobberen op het kleine plasje, al zien ze 'r nog zo klein en
popperig uit; het zijn wel echte kleine schepen, die dikwijls meer gevaar liepen dan
grote stomers, en 't plasje zelf is diepe, onbekende zee, die bruisen kan en opstormen
tegen de kaden, met spattend schuim en beukend gedreun als van verre kanonschoten,
in hoog opstijgend angstgegil van de kleine, popperige mensjes, in de kleine,
popperige huisjes...
Melchers werd in 1868 te Munster, in Westfalen, van Hollandse ouders geboren.
Hij verbleef daar tot ongeveer vijftienjarige leeftijd, en, vreemd mag het heten,
dat geen invloed van uit die eerste jongelingsjaren zich later op hem heeft doen
voelen. Duitsland laat hem onverschillig, nij kent het niet, hij voelt het niet, er is hem
geen herinnering van bijgebleven. Maar het uitheemse dat in hem was, het verre
atavisme van voorouders, die tot andere rassen dan het Hollandse behoorden, trok
hem hartstochtelijk naar den vreemde, en, in de eerste plaats naar Frankrijk aan. Na
een driejarig verblijf te Vere woonde hij te Brussel en eindelijk te Parijs, vanwaar
de meeste schilderijen van zijn tweede periode dagtekenen.
Wat hem daar vooral aantrok en als 't ware fascineerde, was het oude,
aristocratische Parijs van uit de roemrijke tijden, het Parijs, en vooral het Versailles
van Lodewijk de Veertiende. De Tuileries, het Louvre, het Trianon, die nobele
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namen dreunden in hem op als met klanken van brons en oud-koper, en in zijn
schilderijen gaf hij weer de grootse herinnering aan die tijden, de glorie van de tuinen
en paleizen, het nobel gebaar van de reuzen-standbeelden op reuze-voetstukken.
Alleen de weemoedvolle poëzie van die verleden grootheid poogde hij weer te geven.
Hij trachtte niet de rijke klederdrachten, de pracht van de staatsiekoetsen, het ganse
fastueuze leven van die tijd weer op te wekken. Hij vreesde te banaliseren; en uit
een dergelijke vrees vermeed hij eveneens het ontheiligend banale van de moderniteit
in die plechtige oorden van gewezen grootheid; hij liet er slechts de muren, de tuinen,
de fonteinen spreken, en zo werd zijn Versailles een ideëel Versailles, een Paradou
van planten, en vijvers, en bloemen, waarin alleen nog enkele allegorische of
symbolische figuren: naakte vrouwen of dieren, geheimzinnig leefden.
Toch zou hij het moderne leven niet stelselmatig ontwijken. Ook de tuinen en
parken van het hedendaagse Parijs lokten hem aan, en, in het Parc-Monceau, de
Champs-Elysées, de Jardin des Tuileries, schilderde hij de Parijse vrouw van de
tegenwoordige tijd, ‘la grande dame et la demi-mondaine de marque’, in ruisende
zijde en sierlijke kanten, troeblante verschijningen van weelde, van wellust, van
ijdelheid en ondeugd, aantrekkelijk en tevens aanstootgevend, zoals de grote
wereldstad ze daar bij duizenden vertoont.
Daar, in Parijs, is zijn visie, zijn blik op de dingen ruimer geworden, en meteen
werd zijn schilderen minder grafisch, minder preciezerig, maar wel breder en forser
van uiting, terwijl ook de veelzijdigheid van zijn complex talent er zich vrij
openbaarde en ontwikkelde. Hij heeft er enkele mooie portretten geschilderd,
waaronder dat van Kardinaal Melchers, zijn oom, Yvette Guilbert en Georgette
Leblanc tot de uitstekendste behoren. In dat van Georgette Leblanc herkent men nog
wel de manier van vroeger, maar men staat verbaasd voor 't konterfeitsel van Yvette
Guilbert, en begrijpt haast niet dat dit machtig, vlezig, fastueuze beeld door dezelfde
fijne hand geschilderd werd, die ons de verrukkelijke Zeeuwse poppetjes gaf.
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Die sterke complexiteit is een van de hoofdtrekken van Melchers' talent en van heel
zijn karakter. Vraag hem: ‘welk is je vaderland?’ en hij zal antwoorden: ‘Holland
en Frankrijk’. Voortdurend, met af en toe daartussenin een overgangsverblijf in
België, heeft hij van het ene land naar 't andere heen en weer gezworven. Een van
zijn voorouders was Fransman. Wellicht trekt dát bloed hem daar nog steeds aan.
Maar zeker trekt er hem het luxueuze, het fastueuze van het leven. ‘La femme parée’
is een verrukking voor zijn schildersoog; en ook het hele uitbundige, licht-vrolijke,
spiritueel Parijse leven, harmonieert met een van de schitterende facetten van zijn
dubbel ik. Maar telkens na een tijd trekt hem zijn ander ik, het ernstige, het Hollandse,
naar hier terug. Hij voelt een grote liefde voor zijn eigenlijke vaderland. Vooral na
Parijs, waardeert hij dit wonderbaar land, waar, ondanks nogal wat schijnheiligheid
en snobisme, eerlijkheid en degelijkheid toch als ware deugden gelden; waar men
nog ministers vindt, die door hun hoge betrekking niet rijk worden, waar men nog
journalisten vindt, die zich voor geen geld laten omkopen. Telkens en telkens weer
komt hij zich aan de goede bron verfrissen en versterken, tot het hem eindelijk
opnieuw te stijf en te zwaarmoedig wordt, tot zijn artiesten-oog gepijnigd wordt door
het saai-uiterlijke van veel dingen, door 't lelijke van monumenten en van huizen,
door het onsierlijke van vrouwen die zich slecht kleden. Dit laatste is hem steeds een
ergernis in Holland. Hij wil het mooie, het rijke, het schitterende van 't uiterlijk. Het
mooiste is hem 't naakte, de naakt-volmaakte-schoonheid van de vrouw; en niet de
alledaagse kleren, alleen de fijnste en meest luxueuze sierlijkheid van tooisel: brokaat
en goud, fluweel en zijde, en pracht van kleren, en flonkering van juwelen kunnen
hem dat enigszins vergoeden. En in zoverre doet hij denken aan Couperus, die onder
heel veel andere eigenschappen ook iets van dát soort complexiteit vertoont: het
fijne, en tere, en soms popperig-kleine aan de ene kant; het sierlijke, het pronkende,
het schitterend-grootse-en-nobele aan de andere kant.
Eigenaardig ook is Melchers in zijn manier van werken. In tegenstelling met de
meeste artiesten, die volstrekt behoefte
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aan rust en stilte, aan afzondering hebben, werkt hij 't liefst en best in druk gezelschap.
Hij mag omringd zijn door velen, in geroezemoes van gesprekken, van heen en weer
geloop, van schetterklanken van muziek en zang, het animeert hem, verre van hem
te hinderen. Rust wil hij alleen in zoverre dat hij niet 't gevoel mag hebben zich met
zijn schilderij te moeten haasten. Weet hij eenmaal dat hij tegen een bepaalde tijd er
moet klaar mee zijn, dan stoort hem dat en, kan hij niet meer werken.
Hieruit zou men wellicht geneigd zijn af te leiden een soort van oppervlakkigheid,
van onverschilligheid ten opzichte van zijn kunst en werk. Geen schilder, echter, is
sterker en dieper aan het produkt van zijn talent gehecht, en die gehechtheid uit zich
wel eens op zeer typische wijze.
Het is hem gebeurd, onder 't hartstochtelijk werken aan een schilderij, waarin hij
kracht en schoonheid voelde komen, plotseling ontmoedigd zijn penselen neer te
leggen, en alle arbeid eraan te staken. 't Idee was in hem ontstaan dat zijn werk, zodra
tentoongesteld, gekocht zou worden, en vóór het nog af was kreeg hij reeds 't gevoel
alsof het 't zijne niet meer was, en had lust noch kracht meer om het te voltooien.
Dat bijna vaderlijk gehecht-zijn aan de voortbrengselen van zijn kunst is bij hem een
soort ziekte, die telkens bij 't verkopen van een schilderij, dat hij als mooi geslaagd
beschouwt, weer in hem opkomt. Zo vroeg hij eens een onzinnige prijs voor een
schilderij, in de hoop dat men het niet zou kopen; maar het werd tóch gekocht, en
moeilijk kwam hij zijn droefheid en berouw te boven. Erger nog was het met een
van zijn werken te Brussel. Dit was verkocht en reeds betaald, en Melchers, die op
dat ogenblik geld nodig had, had alle reden om zich over de goede verkoop te
verheugen, toen hij plotseling door zulk een scherpe spijt en leed werd overweldigd,
dat hij nog dezelfde dag met het geld naar de eigenaar terugholde, en hem smeekte
de koop te vernietigen. Hij kon zomaar niet dadelijk scheiden van zijn werk; hij
moest het eerst nog een tijdje bij zich houden, er nog een tijd mee leven.
Zo is de kunstenaar waarvan, nu pas enkele weken geleden, ruim een twintigtal
schilderijen van verschillende perioden te
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Delft werden tentoongesteld. Weer is hij zich aan de goede, eerlijke bron komen
verfrissen en versterken. In volle evolutie van zijn kunst, heeft hij nu weer een andere,
nieuwe blik op de wereld gekregen, en mooie werken mogen wij van hem verwachten.
Toch wil ik hopen dat hij zijn eerste liefde niet volkomen zal vergeten. Nog weer,
als een herinnering aan vroeger, zachte tijden, zou ik hem, - al was 't ook maar nu
en dan een enkele keer, - willen zien zitten voor 't verrukkelijke, Zeeuwse tafereel,
voor 't rustig zeetje met de blanke zeiltjes, voor 't geel, of groen, of paarse geveltje
van een naïef klein huisje, waar witte klompjes voor de open deur, en stille,
ouderwetse bloemen in de open raampjes staan, voor 't kleine stadje met zijn kleine
mensjes, stil-levend hun geheime poppen-leventjes, onder de transen van een slank
kerktorentje, waarvan de fijne, zangerige klokjes over het gewemel van de rode
daakjes glinsterspiegelen in ijlblauwe zonnehemel.
Ik weet zo van die kleine dingetjes die onvergetelijke meesterstukken zijn.
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De wonderbare wereld door Herman Teirlinck
Uitgegeven te Amsterdam bij C.A.J. van Dishoeck.
Wat ik, geboren buitenman en Vlaming, eerst en vooral verlang en zoek in een boek
over het Vlaamse landleven, is de echtheid der lokale kleur, het tafereel van 't Vlaamse
landschap, met zijn verschillende vormen, tinten en geuren. En ik weet dat dit niet
makkelijk weer te geven is. Voor de gewone reiziger, die er vlug doortrekt, is
Vlaanderen een monotone, bijna lelijke streek. Voor ons integendeel, die het goed
kennen, die zijn duizenden kronkelwegen en slingerpaadjes hebben bewandeld, is
het een land vol tere en intieme poëzie, zó rijk en afgewisseld in al zijn pittoreske
verrassingen, dat hij die er in woord of beeld een enigszins concrete en synthetische
voorstelling van weet te geven, op zichzelf reeds een kunstwerk verricht.
Dit heeft Herman Teirlinck gedaan, en al had ook zijn werk geen verdere
verdiensten, nog zou ik hem begroeten als een zeer knap kunstenaar.
Hij is, evenals Stijn Streuvels, een Vlaming van Zuid-Vlaanderen, en 't land dat
hij beschrijft is ongeveer hetzelfde land als dat van Streuvels. Is het daaraan te danken
dat beider werk onder veel opzichten zo sterk op elkaar lijkt? Wel mogelijk; en die
eenvoudige gelijkenis treft mij als de echtheid en de eenheid zelf van 't natuurbeeld,
dat deze twee artiesten in hun werk heeft geïnspireerd.
Een beschrijving van Teirlinck, evenals een beschrijving van Streuvels, bestaat
en leeft op zichzelf, is op zichzelf een aangename emotie voor gemoed en geest,
zoals een mooi landschap een verrukking is voor oog en ziel. Men kan er langzaam
en gedurig van genieten, in een gevoel van grote, zachte rust. Men voelt zich ergens
vreedzaam zitten, op een heuveltje, onder de schaduw van een boompje met zacht-rit-
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selende blaren, en men verlangt niets meer dan 't kalme vergezicht dat daar beneden
ligt: grijsgroene of goudgele oogstvelden, stille witte huisjes met groene luikjes en
rode daakjes, en hier en daar een molen met gekruiste wieken of een spits kerktorentje,
dat alles midden in het struikgewas en hoge bomen, alles verspreid tot aan de horizon
als in een eindeloos uitgestrekte tuin, onder de blauwe luchtstolp met haar hoge,
zonnig-witte wolken.
Meer vraagt men niet. In zachte vrede wil men stil daarvan genieten. En dan
vanzelf, gelijk produkten uit de grond, verschijnen in die kalme omgeving eenvoudige
personages, intuïtieve, instinctieve wezens, zonder ingewikkeld zieleleven. Zij werken
rustig op de akker, in harmonie met de huisdieren die hen helpen; zij eten, drinken,
lachen, paren en slapen, aldoor natuurlijk en eenvoudig, één met de
eeuwigdurend-primitieve rhythmus van de Natuur. Zij kennen geen gecompliceerde
gevoelens, en als ze niets te doen hebben, blijven ze gedachteloos. Er is iets wazigs,
iets somnambulisch over hun ganse bestaan.
Zulke natuur, zulk leven leidt dan ook, behalve de bespiegeling, vanzelf tot het
opmerken en weergeven van het kleine, van 't gewone, van het schijnbaar nietige en
onbeduidende. Maar juist dat schijnbaar nietige en onbeduidende wordt het echt
belangrijke van dat stille leven. Het wordt er enorm en als het ware oneindig door.
Men voelt erin de onbegrensde, ontelbare afwisselingen van een ganse wereld. Een
eenvoudige graszode, op een afstand gezien, is niets dan eenvoudige graszode. Maar
neem ze in de hand, pluk er de grassprietjes en kleine plantjes van uit elkaar, breek
de aarde in kluitjes en vermorzel de kluitjes tot mulle zand, en miljoenenvoudig
openbaart zich 't wonderbare leven.
Zo deed Herman Teirlinck in dit heel mooi uitgegeven boek met bijzonder goed
passende titel.
Als volgt beschrijft hij b.v. wat een oude boereman al ziet die door zijn open
venster kijkt.
‘In den hof, onder de venster, groeide een hoop dahlia's. Een kriewelend leven
roerde er omtrent. Bieën, fluiteniers, horzels ronkten en zoefden rond de dikke
bloemen, of een koppel vlinders kwamen vechtend er op af gezakt en waggelden in
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onregelmatige vlucht verder, over de hage. Altemets bemerkte Den-Djuze in die
krioelinge een dierken onbekend en eigenaardig, dat in de lucht roerloos hangen
bleef, en daarna met een schok, hooger of lager geraakte, waar het opnieuw zich
stille te bepeinzen hing. Hij rekte zijnen hals er naar. 't Had een schoon lijveken met
gele strepen en een paar groote zijden kijkers’.
En even verder:
‘De spinne zat te dubben lijk een oud vrouwtje. Hare voorpooten trokken soms
aan een draadje en haar koppeken ging zacht omhooge...’
Dan ziet de oude man opnieuw de bloemen van zijn tuintje, en denkt aan zijn
gestorven vrouw, die er zoveel van hield.
‘Hij zag nu wel dat bloemen zoete levens zijn’.
De aanhef van de tweede novelle van de bundel, ‘Landelijke Historie’, is meesterlijk
als beschrijving:
‘De stove ronkte in het midden, en, als de laaie asch uit den rooster in den bak
daaronder altemets neerviel, nu een koolken en dan een koolken, waren die vier
menschengezichten verlicht met een rooden glans, die allengs uitstierf en na een
stonde terug opblookte. 't Gezichte van Vientje, omdat het dichtbij den stoofpot was,
blonk dan met een bleeke, bijna witte klaarte. Zijne oogskens glommen in den rook
van zijne pijpe en men zag zijn dichten mond op en neer gaan, met de kin, in stil
smakken en blazen’.
En hoe aardig vertelt hij van kinderen.
‘Te zessen kwamen Mense's kinderen thuis. 't Was eerst Roomnieken, die seffens
Djeefken bij moeder aankloeg en haar kleed wees, dat onderaan gescheurd was. Dan
verscheen de heele bende, de eene luidruchtig binnenstuivend, de andere moe en
half-truntend, en recht naar 't schotelhuis afwijkend. Djeefken jankte dat hij honger
had, maar zette het seffens op een luidruchtig klaagveuzeken, als moeder hem scheef
bekeek, om wille van Roomnieken's rok, en hem onder 't klappen met Den-Djuze,
twee flinken gaf met hare natte hand. Viktoorken toonde een groen kakkestoeltje,
dat hij met biezen gevlochten had, en stootte zijn broeders en riep dat hij het alleene
gemaakt had. En Filmeene, de oudste zuster, zei blozend goeiendag en gaf Petrusken,
't kleinste
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van 't gebroed, aan moeder over.’
En over beesten:
‘De katte kwam met een hoogen rugge rond de pikkels draaien en streek zacht
streelend, hare ooren omlaag. Ze keek vragend op naar Den-Djuze, deed stille haren
staart pluimvormig overentwere gaan en, pal staande, hief spits hare ooren weer
recht. Trage loerde zij naar de papteele, bukte zich achterwaarts en sprong. Zij likte
eerst de melkplasjes weg, die op de tafel aardige, langarmige beelden teekenden,
schoof de hinderende broodmijzelingen op zijde, richtte zich en kwam over de oore
van den kom kijken. Haar zoete pootje begon bevende en schuddende te wroeten om
de zijpelende roggebeetjes in 't bereik te brengen, tot ze, verder dringend en zijlings
blikkend, te halflijve in de teele stond en regelmatig aan 't slokken ging; maar haar
koppeken dook telkens angstig op, als Den-Djuze zijne kloppers verschoof of den
rooster deed ratelen.’
Zulke staaltjes van fris en natuurlijk talent liggen voor 't grijpen in die eigenaardige
bundel, en daarom is het m.i. zo jammer dat Teirlinck zijn eenvoudige verhaaltjes
niet tot het einde in de trant gehouden heeft, en nu en dan heel onverwacht in duister
symbolisme en melodramatische fantasmagorie vervalt. Waarom al die zware,
ongemotiveerde gevoelens en gebeurtenissen in die eenvoudige, gezonde levens?
Waarom dat vage tobben van Den-Djuze, afwisselend met even ongemotiveerde
woedebuien, als hij, - toch zeer naar zijn zin, - met een mooie jonge meid gaat
hertrouwen? Waarom vooral zijn algemene levensbeuheid op het ogenblik dat hij
een nieuw geluk tegemoet gaat? Uit rouw om Zeeneken, zijn eerste vrouw? Dan had
het duidelijker gezegd en gemotiveerd moeten worden. Er is zoveel goede rust, natuur
en eenvoud in die verhalen, dat elke hevige psychologische verwikkeling er de zachte
en gezonde harmonie van stoort. Het fantasmagorische laat ik nog daar. In een visie
als de volgende is de verbeeldingskracht van een Bosch of een Brueghel:
‘Stilaan geraakte de lucht aan 't leven. Zonderlinge dieren vlogen over en weer.
Kalkoenen met menschenhanden zaten aan 't venster te kaarten en drie ernstige
ooievaars zagen door
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groote brilglazen het spel na. Kinderkoppen liepen op hennepooten de kamer door
en speelden piepken-duik achter de deure van 't schotelhuis. En dwergen met
monsterachtige oogen draafden op razende katten, in dolle vaart. Konijnen wandelden,
al lezend in dikke boeken, rond het vuur en zetten zich te rooken in den hoek der
schouw. Een oud peetje stond bij de dresse eigenaardige teekeningen te maken op
zijnen naakten ronden buik en lachte bij zich zelven zeer heimelijk, als schreef hij
daar een groote leute op. 't Krioelde overal van beesten. Op het kasthorloge zat een
geraamte zijn beenderen te tellen’.
Maar waarom een eenvoudige boereman laten voelen, ‘'t onmetelijk bestaan van
alle dingen in een nat blaarken?’
‘Hij had zoo altijd een blaarken gevonden als hij onder 't populierken stond, een
uitstekend wapperend blaarken dat hem bijkans de eeuwigheid wees...’
De taal van Herman Teirlinck lijkt ook heel sterk op die van Streuvels. En 't blijft
nog steeds een moeilijk uit te maken zaak, welke taal dat eigenlijk is. Vlaams? Ja,
zeker. En toch geen Vlaams zoals het daar ter streek gesproken wordt. Vlaams vooral
door vele eigenaardige woorden en uitdrukkingen, die zelfs voor mij, geboren
Vlaming, niet altijd begrijpelijk zijn. Welke betekenis heeft b.v. het woord eendlijk
dat, en Streuvels, en Teirlinck voortdurend gebruiken? In Streuvels lees ik van een
vrouw met een ‘eendlijke borst’, en enkele bladzijden verder van een ‘eendlijke man’
en een ‘eendlijke weg’. Teirlinck spreekt van een ‘eendlijk sterreken’, van een
‘eendlijk populierken’, van een ‘eendlijk were’, van ‘eendlijk gebom der klokken’.
Is dat woord dan op alles toepasselijk? Ik meen dat enkele toelichtende nota's, hier
en daar, niet alleen voor het Hollands, maar ook voor het gewoon Vlaams lezend
publiek, zeer wenselijk zouden zijn. Intussen verwondert het mij dat Teirlinck zijn
personen geen zuiver dialect laat spreken. Hij doet het in zekere mate, maar waarom
dan niet volkomen? Waarom niet zo nauwkeurig mogelijk grafisch weergegeven de
taal zoals die mensen ze toch spreken? Ik weet b.v. zeker dat geen Oost-Vlaamse
boer of boerin ooit zeggen zal:
‘Doode menschen wegen zwaar.’

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

130
En evenmin:
‘Gij moet mij goed verstaan’.
Maar wel, zo trouw mogelijk grafisch weergegeven, zullen zij zeggen:
‘Deu meinschen wegen zwoar. - Ge moet mij goe verstoan’. Dit lijkt nu wel van
minder belang, maar het niet-gebruiken der gewestspraak in de dialoog van de
dorpsvertellingen levert ook nog ergere bezwaren op. Men komt er haast
onvermijdelijk toe, woorden en zinswendingen te gebruiken die, al werden zij ook
nog grafisch in dialect weergegeven, op geen boerentaal meer lijken.
Welke landman, al is het dan ook een min of meer poëtisch en filosofisch
aangelegde molenaar, zal b.v. bij het sterven van zijn hond, deze woorden uitspreken:
‘Hij keek precies lijk een verwijderd vaandel!’
Maar dit zijn eigenlijk vitterijen, en er blijft zoveel moois over in dit eigenaardig
boek, dat zelfs de strengste recensent het met voldoening lezen kan. De kleine
uitwassen, die op Herman Teirlincks litteraire boom gegroeid zijn, zullen er op den
duur vanzelf wel af vallen, en dan moeten er zonder twijfel de heerlijkste vruchten
op rijpen.
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Over lichtende drempels door Louis Couperus
Uitgave van L.J. Veen, Amsterdam.
Heden ben ik bij Couperus ‘te luisteren’ en ‘te dromen’ geweest...
Wij zaten op een berg aan blauwe zuidenzee onder azuren hemel. Om ons heen
bloeiden en geurden teer-roze amandelbomen en gouden mimosa's. Palmen kruinden
op als grote schaduw-parasols boven onze hoofden, en veel andere bomen die nooit
hun blad verliezen donkerden zwaar-groen, in grillige vlekken, tegen de ruige, grijze
rotsen.
De verre blauwe zee was stil als een onbewogen oneindigheid. Alleen tegen de
natte voet van de uitgekante rotsen-oever klotste zacht-ruisend als klagend gezang,
het glinsterend-witte schuim. En blanke vogels dwarrelden er over heen, als lichte,
opvliegende vlokken; en soms wist men niet meer of het schuimvlokken dan witte
vogels waren.
Ik luisterde en droomde...
En wat ik hoorde was van wonderlijke dingen, in woorden die waren als zachte
muziek, heel verre zingend en klagend, ergens in een dromen-wereld, waar sprookjes
zich tot werkelijkheid vervormden.
Ik hoorde en droomde van een Prinses met blauwe haren, van kristallen torens,
van lichtende drempels, van dagen en seizoenen, en van een erfenis die onzalig was.
Ik voelde mij als Ada op de eerste lichtende drempel. Ik droomde dat ik leefde,
maar dat ik dood was voor 't leven van de wereld. Om mij heen toverde zich de
paradiziale atmosfeer, en ik hoorde als in extase deze klanken:
‘Moeder, zeg mij, waar wandelen wij samen hier langs stroomen van licht, in
wouden van licht... Nooit nog zag ik zoo glanzende wateren, die voortstuwen louter
zonneschijn; nooit zag ik boomen en blâren, die, blauw, louter stralen van
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zuiverder licht dan van zonneschijn, en moeder, nog nooit hoorde ik licht zingen om
mij heen als met eindeloos ver gespannen snaren, tusschen wier trillende koorden ik
ga als tusschen slanke zuilen van wondermuziek, zuilen van muziekpaleizen, tempels
van verre zuilverschieten, en iedere zuil trillende klank...’
En zacht voelde ik mij leven als in een heldere reïncarnatie van theosofisch leven.
Mijn astrale wezen herinnerde zich nog mijn aardse wezen, en mee kon ik voelen en
denken:
‘Als de smart de arme menschen niet opheft, trekt zij ze neêr... O, zelfs, mijn liefde,
doet ze beide tegelijkertijd. Zij heft op, zij trekt neêr, en zij golft en deint als een zee,
en de ziel van de aardsche menschen is als het arme wrak, dat de stuwende zee nu
slingert op naar de sterren, nu weer sliert naar den groenen afgrond...’
En mee zong en klaagde ik met de dichter:
‘Bewaak hem met mij, o mijn liefde, opdat hij niet sterve in den levenden dood.
Bewaak hem met mij, want een straal uit een ster zal tot hem neerschieten je, over
hem wakende, gedachte. Laat waakengelen al je gedachten zijn, over hem en de teere
kinderen... Zie, in de schaduw van de zonde sluipt om het zwarte leger der booze
demonen. Zij bezwaren met hun zondezwaarte de helle opvaring der ziel, in het leven
en na het leven... Ook al vallen zij altijd af, eenmaal, als rotte vruchten, zij verhinderen
den snellen opbloei en zij buigen de tengere stengels neêr, de stengels die willen toe
naar de hoogste zon... O, mijn liefde, sneeuw neêr als bloesem al je zuivere gedachten,
gedachten van liefde over hen uit; opdat zij in reinheid van bloemenzegen niet zullen
vergeten, dat zij léven...’
En over de lichtende drempels vervolgde mij het spook van 't aardse lijden, en
weer droevig klaagde ik mee in 's dichters hoge, bespiegelende filosofie:
‘O, nu te weten, dat grootere smart en vertwijfeling, dan ooit op de duistere aarde,
geleden kan worden hier op deze eerste sporten der glanzende trappen... omdat wij
alles zien, omdat wij álles hooren, omdat wij álles voelen, omdat wij álles lijden...’
Maar dan kwam ook de zalige troost in hoogverheven
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idealisme:
‘Geleid hebben wij alleen... geleid en gewaakt, o mijn liefde... Gehoorzame
werktuigen waren onze helle energieën, en de heilige machten hebben de hand over
ons heen gehouden, en wij hebben ons gebogen naar hunne goedheid... Wij hebben
alleen geschakeld één schalm aan den anderen schalm...’
Een hele middag lang heb ik mij zacht zo laten wiegen op de melodieuze rhythmus
van klanken, die meer dromen dan gepeinzen werden. Het was muziek en poëzie,
en verre weg, heel zwak en toonloos, gonsde ergens nog de schuchtere weerklank
van ons klein, materiële, aardse leven.
Het zijn geweest enkele bespiegelende levensuren in de gelouterde, ideale sfeer
van het Sprookje, dat de werkelijkheid der Illusie is.
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Emile Claus
Ik herinner mij eens gezien te hebben, op een tentoonstelling, heel eigenaardige
werken van een Amerikaanse landschapschilder. De bomen waren rood, en purper,
en oranje, met vlammend geel en heel teer groen daartussenin, en ik weet wel dat
mij dat alles vals leek, en gek overdreven, en, met één woord: onnatuurlijk. Toch
was hier geen symbolische, noch fantasmagorische, noch zelfs idealistische
voorstelling, maar wel realiteit bedoeld. Toen had ik de gelegenheid, een paar jaren
later, de streek te bezoeken, waar de artiest, in zomergloed en najaarspracht gewerkt
had; en al zijn schilderijen, die mij destijds zó onnatuurlijk-overdreven van kleur
schenen, werden nu plotseling dof en bijna kleurloos, naast de stralende, glanzende,
van verblindend licht en kleuren tintelende werkelijkheid, die ik daar door de Natuur
te bewonderen kreeg. En op dat ogenblik begreep ik duidelijk, dat zelfs de schelste,
felste verven in sommige gevallen machteloos zijn om weer te geven op het doek,
de fantastische kleurenflonkering van een eenvoudig, in zon-en-licht-badend
landschap. Dat weet ook, - en veel beter dan ik - Emile Claus, de idolate aanbidder
van de Zon, en heel zijn leven en streven van de laatste twaalf jaren is een bijna
ononderbroken vechten geweest tegen de materie, om in werkelijkheid iets weer te
kunnen geven van die grootste pracht der aarde: het licht van de zon.
Hij is erin geslaagd. Zijn naam is voor altijd gevestigd als die van de schilder van
de Zon. Maar er is nog heel wat meer in Claus dan de overwinnaar der materie, er
is in hem de poëet, de grote harmonieuze kleurenzanger van Vlaanderen.
Zijn werk is een levende synthesis van de zachte, tere poëzie van Vlaanderen. Het
spijt me dat de mij hier toegestane ruimte zó gering is, dat ik mij tot algemeenheden
moet beper-
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ken; anders zou ik ‘en détail’ niet alleen de ziener, maar ook vooral de diepe ‘voeler’
in hem willen beschrijven. Een landschap van Claus, dat is werkelijk Vlaanderen.
Dat is, in al zijn sterke kleurenpracht, het zachte, het intieme, het stille; dat is de tere
harmonie, het fijn versmeltende van tinten, het fijn-trillende van zonne-lucht en
zonne-hemel; dat is Vlaanderen met één woord, óns Vlaanderen zoals wij 't zien en
voelen, zoals het onze ziel ontroert met al zijn zacht-poëtische en voortdurend
afwisselende verscheidenheid.
Dáár moet men hem zien werken, de heerlijke schilder, volop in de milde Natuur.
Zijn scherpe ogen glinsteren, hij staat gebogen, als 't ware loerend en bespiedend,
vóór zijn doek, en vlug vliegen de toetsen uit zijn lange, slanke hand. Ga naast hem
staan, in 't hoge weilandgras, of aan de oever van de rivier. Hij praat onder 't werken:
korte zinnen, een kreet soms, van verrassing en bewondering, nu eens in 't Frans,
dan weer in zijn Vlaams dialect, zijn eigen sappige geboorte-spraak. Alles in hem
leeft en tintelt. De Natuur spreekt tot hem en hij antwoordt. Hij voert werkelijk een
gesprek met haar, als met een belichaamd wezen dat hem kan begrijpen; hij debatteert
met haar eigen schoonheid in zijn vurig strijden en verlangen om die schoonheid
weer te kunnen geven. Hij voelt haar zó intens, dat zijn werk tot één grote harmonie
wordt met háár Schoonheid.
Dat is zijn trillend zonne-hooglied! Maar dan komt de avond, en meteen de zachte,
dromerige stemming. Ik heb hem vinden staan, bij avondschemering, in een beneveld
weiland, met gespannen aandacht starend naar een verre bleke maan, die langzaam
achter hoge, wazige bomen in een paarlemoeren hemel oprees. Zijn beide handen
maakten zachtstillende gebaren, als om 't geruis van mijn voetstappen in 't gras te
smoren, en toen ik bij hem kwam hoorde ik hem fluisteren: ‘ch... tt, 't es stille
vandoage,... 't es stille, zulle... o,... 't es zue stille...’ En dan begon hij zacht te
schilderen, als zalvend met zijn penselen over 't doek, de blik gespannen, de
wenkbrauwen strak, steeds loerend en bespiedend, en af en toe weer heel zachtjes
als met woorden van streling iets fluisterend, stil, o zo heel heel stil, om de
harmonieuze wijding niet te storen...
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Zo is de machtige kunstenaar, levend sinds meer dan vijfentwintig jaar midden in
de Vlaamse natuur, aan de oevers van de lieve Leie, en van wie op dit ogenblik ruim
een veertigtal schilderijen in de Rotterdamse Kunstkring zijn tentoongesteld. Hij is
de ziel en de poëzie van 't mooie Vlaanderenland. Hij is onze echte, grote Vlaamse
landschapschilder.
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Dagen door Stijn Streuvels
Uitgever L.J. Veen, Amsterdam.
- Maar wat vinden de Hollanders nu toch voor moois in 't werk van die Stijn Streuvels?
vroeg mij onlangs iemand in Vlaanderen, die zich goed op de hoogte houdt van wat
in Noord-Nederland op letterkundig gebied ontstaat.
- Voornamelijk de taal, zei ik. - Voornamelijk en in de eerste plaats wat ze noemen:
de eigenaardige, naïeve, zoetgevooisde Vlaamse taal.
- Maar dat ís geen taal! riep de man. - Nergens wordt ze zo gesproken. Het is een
gemengd samenraapsel van officieel woordenboek-Vlaams, van gewoon goed
Nederlands en van gewestspraak. Eenheid, echtheid bezit ze niet. Het is een door
Streuvels zelf uitgedacht compromis van alles wat door elkaar, en 't geen de
Hollanders eigenaardige naïveteit noemen is eenvoudig onbeholpenheid!
De man overdreef en ik ging er niet verder op door. Maar, in Holland teruggekeerd,
vroeg ik op mijn beurt aan een Hollander, die veel belang stelt in de Vlaamse
letterkunde:
- Vertel jij mij nu eens, wat vinden jullie Hollanders eigenlijk zo mooi in 't werk
van Streuvels?
- Eerst en vooral de taal, de eigenaardige, naïeve, zoetgevooisde Vlaamse taal,
antwoordde de man dadelijk, precies zoals ik aan de Vlaming had geantwoord.
- Maar kan je die wel altijd goed begrijpen? vroeg ik.
- Niet altijd, bekende hij. - Maar, voegde hij erbij, - zelfs dáár waar ik niet goed
begrijp vind ik het tóch nog mooi, en misschien nog mooier dan waar ik wél begrijp.
Ik keek de man even aan, of hij mij soms voor de gek hield. Maar heel ernstig
voer hij voort:
- 't Is als muziek, of poëzie. Daar hoef je ook niet alles duidelijk van te begrijpen;
je moet het maar voelen.
Van zijn standpunt beschouwd had de Vlaming gelijk. De taal
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van Streuvels is geen homogene taal en door geen mens wordt ze zo in Vlaanderen
gesproken. Maar, van zijn standpunt gezien, had ook die Hollander gelijk, want
Streuvels' eigen taal is poëzie.
Het komt er maar op aan wat men van een artiest verwacht en welke eisen men hem
stelt. Hij zelf heeft aan de eigen gaven van zijn natuur te beantwoorden en te voldoen.
Wat wil Streuvels ons nu geven, en wat verwachten wij van hem?
Vragen wij echte, geserreerde, en toch poëtische realiteit, of willen wij ons liever
laten meevoeren door zijn rijke fantasie, uitgaande van een sterk-reële bodem, maar
dikwijls zich verliezend in 't onwaarschijnlijke en in 't onmogelijke?
Ik herinner mij een van zijn eerste novellen, Lente, een meesterstuk, waarin de
trouw realistische poëzie tot het einde toe zonder een weifeling wordt volgehouden.
En ik herinner mij ook een andere novelle, in zijn later werk, waarvan de titel mij
op 't ogenblik ontsnapt, maar waarvan de inhoud mij is bijgebleven, en die, heel
raak-realistisch begonnen, al dadelijk in romantische onmogelijkheid vervalt. Het is
namelijk de beschrijving van een schone lentemorgen op een hoeve, waarvan al de
beesten te gelijkertijd en onder elkaar uit de stallen worden losgelaten. Het tafereel
is geborsteld in kleuren en vormen van een zó fel-intense werkelijkheid, dat men het
schouwspel meent bij te wonen, en toch is 't valse werkelijkheid, omdat het bepaald
onmogelijk is dat zo iets zou kunnen gebeuren, en dat een boer zou moeten gek
geworden zijn vooraleer hij merries en hengsten, vaarzen en stieren, zeugen en beren
onder elkaar in vrijheid op zijn erf loslaat. De lezer, geboeid door de plastische
realiteit van de voorstelling, gaat onwillekeurig verder dan de schrijver hem wil
brengen, en maakt zijn gevolgtrekkingen. Hij weet dat die beesten niet alleen met
wilde vreugdesprongen hun lente-vrijheid de teugel zullen vieren, maar dat ook
dadelijk de geslachtsdrift onder hen zal woeden, en dat zij zullen vechten, en dat het,
in plaats van een vreedzaam en idyllisch naar-de-velden-en-de-weiden-gaan, een
dieren-pandemonium zal worden. En zo ontaardt de trouwe werkelijkheid in een
epische en adamische

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

139
fantasie, die op haar beurt ook weer in aanstoot en in wanklank komt met die te
welbekende en te duidelijk omschreven alledaagse werkelijkheid, die haar tot basis
dient.
In dit boek, Dagen, vinden wij Streuvels ongeveer terug zoals wij hem reeds kenden.
Vanaf zijn eerste optreden is hij sterk zichzelf geweest, en dat ook gebleven. Bij hem
is zogoed als geen invloed van andere schrijvers te merken. Hij heeft weinig gelezen,
en woont daar ganse jaren eenzaam op een dorpje, omringd door de Natuur. Er is
vaak iets triestigs en weemoedigs over zijn werk, zelfs waar hij spreekt van lentegroen,
en zon, en blijde blauwe hemel. Men voelt erin de eenzame, de in zichzelf
teruggetrokkene, ver-afgezonderd van de grote, woelige levensbeweging. Zijn
verhalen gaan langzaam hun kalme gang, doorgaans zonder grote verrassingen noch
gebeurtenissen, als 't ware gelijk met de langzame pas, waarmee de traag-denkende
Vlaamse boer naast zijn beesten over de akkers en de wegen loopt. Er is weinig of
geen psychologische ontwikkeling in die eenvoudige wezens, ce sont des âmes
rudimentaires, en zij handelen soms als automaten, als bewogen, niet door hun eigen
driften noch verlangen, maar door de invloed van de omringende Natuur, waaruit zij
evenals grondgewassen zijn ontstaan, en waar ze zich één mee voelen. Streuvels zelf
is één met hen en met de welbekende uiterlijke dingen, die direct op hen en op hem
inwerken; en samen gaan zij hun gang van 't alledaagse leven, naar een doel dat
dikwijls geen conclusie noch een einde is. Er is geen compositie in Streuvels' verhalen,
en daarom past zijn einde soms zo slecht bij de vertelling. Waarom b.v. is zijn groot
stuk Langs de Wegen niet vroeger of niet later uit? Het is niet uit; hij had er steeds
verder kunnen van vertellen, en bijna al zijn verhalen zouden mogen eindigen met
het natuurlijk en onvermijdelijk einde van elk leven: de dood. Zo is ook dikwijls het
geval, en hierin is hij volkomen logisch met zijn opvatting en zijn manier van
uitwerken. Er is in hem een stil, staag ritme van het leven, dat gaarne alles maar zijn
gang laat volgen tot het eindelijk vanzelf is uitgeleefd.
- Hoe lang denk je dat Streuvels' succes in Holland nog wel
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duren zal? Eén jaar? twee jaar?... vroeg mij nog dezelfde Vlaming waar ik in 't begin
van sprak.
Ik zie niet in waarom het niet zou blijven duren, nu het eenmaal ontstaan is. Er
trilt somtijds een diepe ziel in die eenvoudige verhaaltjes. Er leeft iets in, - men kan
niet zeggen wat - dat ze dikwijls heel groot maakt onder hun schijnbare kleinheid;
en ik meen zeker dat het niet aan Streuvels, maar wel aan de onlogische
veranderlijkheid van het publiek zal liggen, indien zijn succes niet duren blijft. Geen
ander auteur bleef zichzelf van den beginne af zo trouw en zo gelijk. Wat men in
zijn eerste boek bewonderde, kan men, op luttele wijzigingen na, ook weer
bewonderen in dit laatste. Zijn succes, evenals zijn talent, staat zó vast en gelijkmatig,
dat het er haast monotoon door wordt.
Dit geldt, wel te verstaan, voor Holland; want in Vlaanderen is dit lang niet zo
algemeen erkend. Daar voelt men doorgaans niet de grote charme van een taal, die
op de Hollanders een zo sterke bekoring uitoefent. Hoe komt dat? Vlaanderen toch
kán hem veel beter begrijpen dan Holland. Voor een Hollander blijft nog steeds
zoveel duister dat voor een Vlaming duidelijk is, want de toevlucht tot een idioticon
of de verklaring in nota van enkele gewestelijke termen, - zoals door enkele
recensenten zeer terecht werd voorgesteld, - is lang nog niet voldoende om Streuvels'
werk goed te begrijpen. Men zou daarbij steeds moeten kennen in welke bepaalde
gevallen en op welke bepaalde toestanden die termen toepasselijk zijn; men zou,
m.a.w. moeten weten, niet wat ze op zichzelf, of in een enkele zin, maar wel wat ze
in verhouding tot de toestand waarin ze gebruikt worden, te betekenen hebben. Als
ik b.v. lees, in Langs de Wegen, om slechts één enkel, maar wel typisch voorbeeld
tot verklaring aan te halen: ‘hij (Jan) ketste de bakten naar den molen,’ dan zie ik
een heel eigenaardig en ouderwets Vlaams tafereeltje vóór mijn ogen. Ik zie een
oude man in grijs-grauwe bestoven kleren, traag stappend naast een trouw en goedig,
zwaarbeladen ezeltje, over de kronkelige, gele zandweg, tussen de weelderige groene
korenvelden. Ontelbare malen heb ik dat schouwspel gezien, en ik weet en voel wat
het betekent. Maar hoeveel Hollanders zullen dat uit die enkele woorden: hij ketste
de
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bakten naar den molen, ook zo zien en voelen, en begrijpen wat hiermee bedoeld
wordt? namelijk: het op de boerderijen gaan halen en brengen naar de molen, dwars
over de rug van een ezel (ketsen) van zakken roggegraan, énkel roggegraan (bakten)
dat gemalen moet worden om brood van te bakken?
Het blijft dus vooral, m.i. een kwestie van poëzie en van gevoel. Misschien begrijpt
de Vlaming Streuvels te goed; maar de Hollander, die het zo nauwkeurig niet kan
nagaan, laat zich gaarne door de voor hem ongewone charme van die talentvolle
schrijver meeslepen. En zo werden mij duidelijk de vreemde woorden van de
Hollandse vriend, aan wie ik, naar aanleiding van wat de Vlaming mij gevraagd had,
op mijn beurt vroeg wat hij zo mooi vond in Streuvels:
- Ik begrijp het niet altijd; maar zelfs daar waar ik niet goed begrijp vind ik het
tóch nog mooi, en misschien zelfs mooier dan dáár waar ik het wél begrijp.
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De Vlaamsche primitieven
Hoe ze waren te Brugge
door Karel van de Woestijne
Uitgave van de Nederlandsche Boekhandel, Gent/Antwerpen.
Met grote liefde en piëteit, met diepe eerbied en bewondering voor vroegere Vlaamse
kunst en glorie, werd dit boek geschreven. Het machtige Brugge van de middeleeuwen
rijst er glanzend op uit het banale van de moderne kleinsteedsheid, als een rustig,
plechtig, symbolisch beeld van onvergankelijke schoonheid. Een ganse zomer heeft
het weer voor ons geleefd als in de oude tijden, dáár, in die zalen van de
tentoonstelling van Primitieve Vlaamse Meesters, zó schitterend-rijk in kleuren en
in vormen, zó diep aangrijpend in al zijn wondere uitingen van realisme, van fantasie
en van mystiek, dat wij ons hebben gevoeld, zoals de schrijver het vol ontroering
uitdrukt, ‘schroomvallig voor zooveel schoons’.
Wie nog eens iets van die hoge en zuivere emoties na wil voelen, leze dit boekje
van innige, eerbiedvolle liefde.
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Het feest Lemonnier
Zondag 8 maart. Halfdrie...
De niet zeer ruime zaal van het Brusselse Théâtre du Parc is van onder tot boven
met mensen gevuld. Lichte, rijkkleurige toiletten van dames, naast heren in rok
beneden in de stalles en de loges, en hogerop het volk, in dichte, donkere rijen. De
zaal is in een schemerig twijfellicht. Gedempt glanzen de elektrische ballen. Alleen
van boven, heel van boven, op het donkerrood van de gaanderij, schittert een helle,
dwarse lichtbalk, artificieel-schel-en-wit-theatraal, als een uitstraling van
magnesiumvuur. Het is het helder zonnelicht van buiten, dat door een van de hoogste
kleine raampjes schuins naar binnen stroomt.
Drie doffe bonzen dreunen, het twijfellicht van de zaal knipt weg tot grauwe
donkerheid, en 't doek rijst langzaam in de hoogte, vertonend, helder verlicht, het
toneel, in 't decor van de eerste akte van Le Mort. Rechts, het armoedig huisje van
de oude vrijgezellen Bast en Balt; links een kuil met stro en aarde; daarachter een
hekje; en in 't verschiet een vergezicht over de velden.
Van achter het scherm treedt langzaam en kalm een heer naar voren. Tamelijk hoge
gestalte, fijn en fris gelaat, lange openhangende jas, met het tipje van een roodzijden
zakdoek uit het bovenzakje. Het is Edmond Picard, de beroemde Belgische advocaat,
socialistische senator en letterkundige, Lemonniers vurigste bewonderaar en intiemste
vriend.
Een kort, maar warm applaus begroet zijn verschijning. Volkomen op zijn gemak,
de ene hand in zijn broekzak, en in de andere een courant, begint hij op familiare
toon iets te vertellen.
De stem klinkt schril en zuur, in het begin onaangenaam.
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Maar heel gauw went men eraan, omdat het alles zo fijn, zo geestig, zo scherp, zo
pittig en ook zo diep is, wat hij te vertellen heeft. Dit is zijn vierde en laatste
conference over Belgiës beroemde romanschrijver Camille Lemonnier, telkens
gevolgd door de opvoering van een van de toneelstukken van de meester. En nu, in
die courant daar, die hij in zijn hand heeft, en waarmee hij nijdig op het naast hem
staande tafeltje klopt, komt een scherp artikel tegen hem voor, omdat hij, in zijn
vorige conferentie, sprekende over onbevoegde litteraire critici, deze nogal heftig
onderhanden heeft genomen. Hij heeft zoiets gewaagd van ‘letterkundige eunuken’
en dit heeft de man van die courant (een klerikale) zo schromelijk geërgerd, dat
voortaan, volgens zijn mening, de conferenties van Picard niet meer door dames aan
te horen zijn.
- Eh bien, mesdames, partez! riep Picard geestig uit, nadat hij het artikel van zijn
vijand voorgelezen had. En groot was 't gelach onder het auditorium, waar al de
dames natuurlijk bleven zitten. Maar 't eigenaardigste nog was, dat dit artikel bleek
geschreven te zijn door een journalist, die, nu zeer vroom geworden, vroeger onder
de titel van Contes Guillerets, erg schuine dingen heeft gepubliceerd.
- Mesdames et messieurs, voer de scherpe Picard onmeedogend spottend voort,
telkens zijn korte zinnetjes als 't ware nijdig afkappend, - j'ai dans ma bibliothèque...
fermée à clef... parmi les livres pornographiques... que je craindrais... de voir tomber
entre les mains des mères... certain ouvrage intitulé Contes Guillerets. Il est de l'auteur
de l'article que je viens de lire. C'est un être vil et méprisable.
Hiermee was het incident onder applaus en spotgelach besloten, en Picard sprak
verder over Lemonnier.
Picard is een buitengewoon heldere, fijne, methodisch ontwikkelde geest. ‘Notre
maître à tous’ wordt hij in België, door enkelen satirisch, maar door de intellectuele
elite in volkomen waardering en bewondering genoemd. Hij heeft een resumé, een
‘Syllabus’ zoals hij 't noemt, uitgegeven van zijn vier conferenties over Lemonnier,
en nooit misschien is duidelijker, concreter en completer in zo weinig woorden het
wezen en de betekenis van kunst en kunstenaar samengevat.
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Hoor maar wat hij zegt over de oorsprong en de rol van de beroemde mannen:
- Ils sont des concentrations d'Humanité.
Ils sortent de leur milieu et ils l'influencent: action et réaction. Ils sont menés et
ils conduisent.
Ce sont ou des généralisateurs puissants, ou des analystes pénétrants, ou des
précurseurs prophétiques, ou des symboles de leur temps et de leur race. Ils résument
et ils épanouissent. Ils sont doués de Devination et de Voyance.
Ce sont des Instinctifs plus que des Raisonneurs.
Ils parlent pour ceux qui ne parlent pas.
Onder wat hij noemt ‘Les grandes forces sociales’ stelt hij op een eerste plaats de
Kunst.
- Les anciens les avaient incarnées en des dieux et des déesses. En ceux-ci ils
concrétisaient ces abstractions.
En réalité l'Art a une extraordinaire puissance d'éducation et de jouissance. Il
atteste au suprême degré la beauté d'âme d'une nation et réagit au plus haut degré
sur l'ennoblissement de cette âme.
Om een superieur man te beoordelen gebruikt hij de theorie van Taine.
- Tout sort d'antécédents et prépare des subséquents. Image: une portion quelconque
d'un arbre accomplissant sa végétation. Nul n'est alpha ou omega, mais un
intermédiaire. En zo ook verschijnt Lemonnier als een schakel van de Belgische
litteraire evolutie in de tegenwoordige tijd. Wat vertegenwoordigt hij in die evolutie
en in dat tijdstip tegenover onze letterkunde in 't verleden, in het actuele en in de
toekomst? Ziedaar de vraag.
Als algemene regel wordt de vraag niet in die ruime zin gesteld. Men beschouwt
doorgaans een schrijver op zichzelf, en zelfs dikwijls ieder van zijn werken op
zichzelf, terwijl ze toch één organisme uitmaken, waarvan de verschillende delen
aan elkander verbonden zijn en op elkaar inwerken.
Zo spreekt hij over 't litteraire België van de negentiende eeuw, en methodisch
verdeelt hij dit in vier tijdvakken.
Van 1800 tot 1830 is het ‘la période d'Engourdissement’. De Belgische letterkunde
leeft geen eigen leven. Zij leeft terug in de pseudo-klassiek van de Franse Revolutie
en van 't Eerste
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Keizerrijk. Het waren ‘les Antiquisants’.
Het tweede tijdvak, van 1830 tot 1860, brengt het Ontwaken, maar heel zwak en
langzaam, zonder glans, met slechts een vaag streven naar moderniteit. Enkele mooie
uitzonderingen toch: Van Hasselt, De Coster, Pirmez.
Het derde tijdvak, 1865-1890, noemt Picard ‘le Singisme’. Sterke werkkracht en
ontwikkeling, maar naäperij van Frankrijk. Men gelooft nog niet aan 't mogelijk
bestaan van een Belgische litteratuur. Alweer slechts enkele mooie uitzonderingen:
Verhaeren, Maeterlinck, Eekhoud.
En dan komt eindelijk de laatste periode, die hij kenschetst als ‘Un effort énergique
vers l'Originalité Nationale’. Men begint te geloven ‘à une âme Belge et à un milieu
Beige, dignes d'être décrits’.
Camille Lemonnier, in 1844 geboren, debuteert in het begin van de derde periode,
en vervult deze geheel, alsook de vierde. Hij symboliseert (hij alleen misschien) de
Belgisch-Franse litteraire werkkracht in al haar verschillende uitingen, richtingen en
afwisselingen, in wat haar kracht is en haar zwakheid, in haar geheel. Lemonnier
heeft meegeleefd het rijzen en dalen van zijn omgeving en zijn tijd.
De roman is de litteraire vorm waarin Lemonnier zich het best en bij voorkeur uit.
Evenals Shakespeare het toneel, en Hugo het vers gebruikte om álles te zeggen, zo
gebruikt Lemonnier de roman. Zijn ‘théâtre’ is tot nog toe van geringe omvang.
Slechts drie stukken: Le Mâle, Le Mort en Les yeux qui ont vu. En dan nog zijn de
twee eerste in collaboratie gemaakt, en uit twee van zijn romans getrokken. De roman
is en blijft dus vooralsnog zijn vorm.
Lemonnier is een kolossale werker. Niet vijftig, zoals men door vergissing
berekende, maar wel vijfenvijftig boekdelen heeft hij in de veertig jaren van zijn
stage, litteraire arbeid geschreven. De conceptie van een werk ontstaat doorgaans bij
hem spontaan, als 't ware met de snelheid van een weerlicht. Plotseling, bij 't zien
van een landschap, bij 't aanschouwen van een gebeurtenis, bij 't horen van een
verhaal, bruist het in hem op met de kracht van een werkelijke gebeurtenis. Zo
ontstond b.v. zijn drama Le Mort bij het aanschouwen op een winteravond van een
somber, eenzaam en armoedig boeren-
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huis, op een kale, grauwe vlakte. ‘Phénomène de sub-conscience chez les artistes de
génie’, noemt Picard het. Het werk zelf, het componeren, het schrijven, is een stugge,
zware arbeid. Lemonnier is een rusteloze zwoeger in de volste zin van 't woord.
Machtig beheerst hij de taal en zijn stof, maar in zijn folterend streven naar
volmaaktheid is hij toch bijna nooit over zijn werk tevreden. Hij is de slaaf van een
kunst die zijn leven zelf is.
Hard is de kritiek voor hem geweest, toch minder hard misschien dan de
onverschilligheid, die hem jaren en jaren lang als een atmosfeer zonder leven
omringde. En met al zijn afmattend werken heeft hij juist genoeg verdiend om er
materieel van te kunnen bestaan. Ook met de jaloezie, de open of bedekte
vijandelijkheid van andere schrijvers, had hij steeds te kampen; en de officiële wereld
heeft hem letterlijk onder een soort van systematische haat gekweld en verdrukt, tot
zoverre dat hij driemaal wegens ‘onzedelijke geschriften’ rechterlijk vervolgd werd.
Te Parijs in 1888 voor L'enfant du Crapaud; te Brussel in '93 voor L'homme qui tue
les Femmes en in 1901 te Brugge, voor l'Homme en Amour. Alleen de moderne
schilders en beeldhouwers, die hij, vóór iemand anders in België, zo goed begrepen
en gevoeld, en voortdurend buiten de beperkte kring van hun artistiek strijdkamp
doen kennen en waarderen heeft, hebben hem steeds de grootste genegenheid en de
waardigste verering blijven betuigen.
- Vraisemblablement, dans l'avenir, zo besloot Picard ongeveer zijn schitterende
conferentie, - il dominera notre Epoque en Belgique: car seul il aura eu la grande
persistance, la grande fécondité, la grande puissance. - D'autres ont, peut- être, plus
de séduction ou de charme, lui seul une telle robustèsse.
C'est le Fleuve d'où auront coulé tous les cours d'eau littéraires beiges, ruisseaux
et rivières, pendant un demi-siècle! Jeunes, songez qu'il a beaucoup travaillé pour
vous, beaucoup aimé, beaucoup souffert!
Toen werd het drama gespeeld... het somber drama van misdaad en wroeging.
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Balt en Bast, de twee oude broeders vrijgezellen, zitten in hun donker, akelig krot
bij 't haardvuur gehurkt. 't Is Allerheiligenavond. Buiten giert en blaast de stormwind.
Zij bidden voor de lafenis der zielen van afgestorven ouders en verwanten. Eensklaps
weergalmt een gezang in de onstuimige nacht. Zij luisteren, angstig. Er wordt aan
de deur geklopt. ‘Niet open doen!’ zegt Bast tot Balt. Maar een stem klinkt daarbuiten
in 't loeien van de wind. ‘Ouvrez, c'est moi, Hendrik, votre cousin!’
Balt opent de deur en Hendrik struikelt naar binnen, half dronken, maar vrolijk
opgewonden. ‘Kerels!’ schreeuwt hij tot de broeders, ‘ik kom van de stad! Ik ben in
alle kapelletjes onderweg blijven hokken, ik ben half dronken, en nat en beslijkt!...
maar ik ben rijk, kerels, ik heb een groot lot gewonnen! Tienduizend frank! ja,
tienduizend! hier in dat vest, op mijn borst!’
De oude armoedige vrijgezellen schudden 't hoofd en geloven hem niet. Hendrik
is een mispunt, hij brabbelt maar wat. Maar Hendrik waggelt neer op een stoel, slaat
met zijn vuist op tafel, en haalt een beurs met goud en een portefeuille met
bankbiljetten te voorschijn.
De ogen van de oude kerels glinsteren, zóveel geld hebben zij nooit gezien. Wat
zal zo'n domme jongen als die Hendrik daarmee doen? Hij is dronken, en misschien
zal hij 't onderweg verliezen, of 't hem afgenomen worden. Bast haalt een fles jenever
uit en schenkt Hendriks glas herhaalde malen vol. Hendrik wordt smoordronken.
‘Balt’, fluistert Bast zijn broeder in 't oor, ‘Balt, toe, worg hem, en we zullen 't geld
hebben’. Balt huivert, hij durft niet. ‘Doe het’, dringt Bast aan, ‘doe het, en je zult
geld hebben om met Tonia te trouwen’. Hendrik is op zijn stoel in slaap gevallen.
De broeders tillen hem op en dragen hem in hun bed. ‘Doe het, doe het’, dringt Bast
steeds aan; - ‘als ik kon, ik deed het zelf, maar ik ben zwak en jij bent sterk, - ík kan
niet’. Verwilderd staart Balt naar het kruisbeeld op de schoorsteenrichel. O! wat kijkt
het hem verwijtend aan! Zo kan hij 't niet doen. Met de hand vóór zijn ogen gaat hij
naar 't beeld en keert het tegen de muur om. En dan springt hij plotseling als een
roofdier op Hendrik, en worgt hem in het hed ter dood.
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In 't tweede bedrijf zijn de broeders bezig met het lijk van hun neef in de aardkuil
naast hun woning te begraven. ‘Laat ons haasten’, zegt Bast, ‘want het wordt dag’.
Maar Balt kán zich niet meer haasten. Zijn handen, die de moord gepleegd hebben,
beven; hij kan er niets meer mee uitvoeren. Hij heeft geen kracht meer in zijn zware,
sterke knuisten. Hij heeft ze verworgd om de strot van neef Hendrik, de kracht van
zijn handen.
De dageraad breekt aan, en landlieden komen voorbijgegaan. ‘Zo vroeg al aan de
arbeid?’ vraagt er een. En de broeders schrikken ontzettend voor die eenvoudige
woorden. ‘Mijn handen beven,’ fluistert Balt, ‘hij zal 't zien aan mijn bevende handen’.
Maar de man gaat weg zonder iets te merken, en met wilde krachtsinspanning dempt
Bast nu alleen de kuil. ‘Hij beweegt zich in zijn graf! hij verroert zijn voeten! zijn
handen!’ schreeuwt Balt, als een krankzinnige van de kuil weghollend. En ook Bast
wordt bang en zucht van inspanning, niet bij machte om alleen het graf te vullen.
Daar komt het mannetje dat koorden en touwen verkoopt. ‘Geen touwen, mooie,
sterke touwen nodig?’ roept hij de broeders vriendelijk-glimlachend toe. ‘Neen, neen,
niets, geen koorden, geen touwen’. Bast heeft geen tijd en Balts handen beven.
Dan komt het mannetje dat linnen verkoopt. ‘Geen linnen nodig, mooi geweven
linnen?’ - ‘Neen, neen, ook geen linnen. Geen tijd, geen tijd,’ en Balt is ziek, en zijn
handen beven.
Dan komt de doodgraver. ‘O! die zal 't zien! die zal 't voelen!’ schrikt Balt. ‘Heeft
u mijn hulp niet nodig?’ glimlacht de doodgraver; en hij komt in de kuil staren.
‘Neen, neen, geen hulp!’ en verwilderd dringen de broeders hem weg.
Dan komt eindelijk Tonia, de vrouw die Balt liefheeft. Maar ook zij moet weg,
terstond weg; hij luistert niet naar haar, hij kent haar niet meer: neen neen, hij denkt
niet meer aan trouwen; hij wil niet trouwen, hij kán niet trouwen, hij is arm, doodarm,
armer dan hij ooit geweest is.
In 't derde bedrijf ligt Balt ziek te bed. Tonia komt binnen en
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vindt alleen Bast in het huisje. Balt is ziek en hij slaapt in 't kamertje daarnaast.
‘Tonia,’ zo spreekt Bast, ‘ik heb geld en Balt bezit niets. Als je met mij trouwt, krijg
je landerijen, en paarden, en mooie kleren en juwelen. Maar Balt wil mij kwaad doen.
Hij is gek en staat ons in de weg. Ik mag hem geen ogenblik vertrouwen, geen
ogenblik alleenlaten, of hij schreeuwt gekheden uit. Neem deze bijl en doodt hem.
Dan zullen wij samen gelukkig zijn’.
Zij aarzelt en huivert, maar gaat toch eindelijk, door Bast gestuwd, naar 't kamertje
waar Balt ter ruste ligt. Maar plotseling slaakt zij wild een kreet, en gooit de bijl ver
weg en komt huilend uit het kamertje gehold. ‘Neen, neen, zij kán niet! Zij zal hem
niet doden!’
Balt, wakker geschrikt, loopt haar na. Vreselijk beven zijn handen. Hij begrijpt
de daad van zijn broeder, holt naar buiten, en roept er al het volk van de omtrek bij
elkaar. En als ze daar in menigte om hem heen staan, bekent hij zijn schuld, en worden
zij beiden naar de gevangenis weggesleept.
Dit somber drama, akelig als een nachtmerrie, maar van een kolossale kracht, werd
op aangrijpende wijze door de artiesten van het Théâtre du Parc vertolkt. De muziek
van Du Bois, misschien een ietsje te gehorig, begeleidde af en toe in diepe stemming
het sobere spel van de acteurs.
Om zeven uur waren ongeveer tweehonderd vereerders en vrienden van Camille
Lemonnier in de grote feestzaal van het Hôtel Métropole, voor het ‘banquet’ verenigd.
Een aantal dames in avondtoilet, en verder de elite van de Belgische artistieke en
intellectuele wereld. Veel, heel veel schilders en beeldhouwers, en ook een volle
tafel politieke mannen, socialistische chefs, waaronder de volksvertegenwoordigers
Van der Velde, Furnémont, Destrée, Demblon, en meer andere.
De dubbele deur in de achtergrond schuift wijd van elkaar, en tussen de schrijvers
Georges Eekhoud en Maurice des Ombiaux, treedt de Meester naar voren.
Vierhonderd handen barsten los in dreunend geklap. De Meester ziet bleek. Zijn
gelaat, zijn ruige, grijs-rosse haren, zijn stekelige, grijs-rosse knevel, het heeft alles
haast dezelfde
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doodse kleur. Ik zie zijn bleke lippen zenuwachtig op en neer gaan, als in krampachtig
bijten; en hij knikt gesaccadeerd naar rechts en links, als om te zeggen: goed, 't is
goed, ik ben tevreden. Maar het applaus houdt niet op, het galmt al hoger en hoger,
gemengd met bravo's en hoera's, een machtige, indrukwekkende,
overweldigend-spontane hulde aan hem die zoveel gewerkt, en ook zoveel geleden
heeft. Het wordt haast té lang, het werkt op den duur enerverend. Het zou me niet
verwonderen als de Meester eensklaps in snikken uitbarstte, zoals 't hem reeds eenmaal
gebeurd is, op een soortgelijke hulde.
Maar het bedaart gelukkig, en, tussen de oude grijze beeldhouwer Constantin
Meunier en Georges Eekhoud, neemt Lemonnier aan de eretafel plaats. Armvollen
bloemen, hopen telegrammen en brieven worden elk ogenblik aangebracht en
voorgelezen. De algemene stemming wordt zeer prettig en plezierig, ondanks het
eten, dat maar slecht is. Dan komen de toasten. Des Ombiaux, Eekhoud, Destrée, de
schilder Emile Claus, de beeldhouwer Van der Stappen, mademoiselle Judith Cladel
(dochter van de bekende Franse romanschrijver), Achille Segard, Léon Bazalgette
(beiden Parijzenaars), Julius Hoste en Oscar Colson, spreken om de beurt. Mooi van
emotie en klank luidden de verzen van Judith Cladel, wier overleden vader een van
Lemonniers intiemste vrienden was.
Par delà la sphère lumineuse
De cette fête, aux ombres du souvenir, je vois
La haute et intense figure de l'ami
Qu'eût enflammé une fraternelle joie;
Près de vous, rustique, solide et clair,
Je vois rustique, âpre et nerveux,
Mon père,
Vous couvrant des joyeux éclairs
De son oeil roux.
Il vous aimait entre tous
Vous qui éleviez à votre patrie
La même oeuvre filiale et attendrie
Qu'il offrit à la sienne,
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Vous qui peigniez les rustres, les terriens
D'un amour égal au sien,
Et comme avec le sang de vos veines.
Vous qui ressuscitez en ce pays du Nord
Les tragédies populaires
Qu'il évoquait, lui, dans son farouche Midi.
Vous qui, comme lui, ne fûtes jamais plus grand
Que dans ces livres de violence et de caresse,
Où tout entière se dresse
L'âme inexpugnable de la race.
Et tous deux vous avez à la grande Nature
Mère des aspects, des hommes de vos contrées,
Ajouté le rayonnement de votre art,
La vie occulte de vos créatures.
Et nul qui soit sensible à l'humaine beauté,
N'errera par vos champs, vos bois et vos drèves,
Sans boire le philtre impérissable de vos pensées,
Pour toujours mêlé à la terre de vos rèves!

De toast van Achille Segard, een Frans dichter, doet even glimlachen. Segard komt
rechtstreeks van Parijs over Mons en de kolenstreek naar Brussel, wat hem niet belet
door het raam van zijn coupé ‘l'âpre campagne Flamande’ te hebben gezien. Dat
schijnt nu eenmaal moeilijk anders te kunnen met Fransen. Zodra ze hun noordergrens
overschrijden, zien ze ‘la Flandre’. Zo heeft Victor Hugo eens geschreven over
‘Namur en Flandre’. In buitengewoon mooi Frans, met een stem die klonk als zuiver
metaal, en in diepgevoelde woorden van waardering en bewondering, sprak
daarentegen Léon Bazalgette, de andere Fransman, in naam van het comité, dat ook
te Parijs, in april, een grote manifestatie ter ere van Lemonnier voorbereidt.
Dan kwam de Vlaming Julius Hoste aan de beurt. Lemonniers moeder was een
Vlaamse, en Hoste bracht de hulde van het Vlaamse volk. Hij sprak eerst in het
Vlaams en vertaalde daarna zijn toast in 't Frans. Wel jammer, dat er in dit geval
geen andere spreker voor de Vlamingen was aangewezen. Waar waren toch de jonge
mannen van het tijdschrift Vlaanderen? Nu moesten we horen van de Belgische
Regering, die
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wel beschermende wetten uitvaardigt voor koeien, kalveren en varkens, maar niets
gedaan heeft voor een man als Lemonnier. Wat had dit te betekenen? Lemonnier
verlangt geen bescherming vanwege de regering; hij is niet gedecoreerd en wenst
het ook niet te worden. Deze toespraak verwekte trouwens een begin van stoornis
en verzet in de zaal. Toen Hoste in gebrekkige taal telkens de naam van de Meester
uitspraak als Lémonnier, werd hem schimpend vanuit een hoek van de zaal, waar
Walen zaten, toegeroepen, dat hij, om goed logisch Vlaams te spreken, Lemonnier
moest zeggen, zoals men ‘dier’ of ‘mier’ uitspreekt. En dit was nogal grappig: zodra
de Vlaming weer gezeten was, stond een Waal op, die een toast hield in het Waals,
als gold het een repliek. Heel weinig toehoorders hebben daar zeker iets van begrepen.
Het klonk muzikaal en zacht, bijna als Italiaans, in oren van mensen die geen Italiaans
kennen.
Toen stond ook eindelijk de Meester op, om te bedanken. Hij las een fragment
voor uit zijn roman Les deux Consciences, dat boek van smart en geweten, waarin
hij zoveel van zichzelf heeft gegeven, en dat ook nu weer op zijn gemoedstoestand
zo toepasselijk was.
Hij sprak van twintig jaar geleden, van de velen die hem dan in de strijd terzijde
stonden, en waarvan zo menigen nu voor altijd zijn verdwenen.
- Vingt ans..., il y a vingt ans... Je revois les visages, les disparus et les autres; je
revois les fronts ardents et volontaires, marqués ceux-ci du sceau des destinées qui
ne doivent s'accomplir, laurés, ceux-là du signe qui promet la gloire et la vie! Ames
charmantes et fraternelles, âmes en allées vers les myrtes, vos ombres nous sont
toujours présentes. Il semble que ce soient elles qui président à ces communions
nouvelles. A nos lettres manquant d'une tradition, vous en avez fait une, de vos
existences sacrifiées et de vos chants expirés. Vous êtes nos héros jeunes, plus beaux
d'être tombés avant les heures défaillantes. Nous vous saluons ici avec tendresse et
respect.
- Vieux souvenirs... tendres et graves images en qui se prolonge un peu de rêve, en
qui se dessinent les réalités présentes... Images qui conviennent à l'aventurier un peu
chiméri-
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que que j'étais moi-même en ce temps, que peut-être par les chaînes du rêve et de la
vie, je n'ai pas cessé d'être...
Dat waren de dappere strijders, die, evenals Siegfried de draak, het dodende
monster: de Grote Onverschilligheid van de menigte, hadden overwonnen.
En dan, sprekend over zichzelf, om te besluiten:
- J'ai été l'homme en qui revit une race orageuse, sensuelle et candide. J'ai été plus
près de l'art pour avoir été plus près de la vie.
Mon voeu est qu'on puisse dire un jour: Il a ouvert la main, il a lancé la graine, et
la moisson a levé!
In de grote hal naast de feestzaal, lagen, op een tafel, in allerlei verschillende
pracht-reliures, de vijfenvijftig boekdelen van Lemonniers litteraire arbeid, het werk
van veertig jaar van zijn leven. In ieder is een handschrift of een tekening van een
van zijn artiesten-vereerders. Met bevende hand heb ik de grote werker in die delen
vlug zien bladeren. Hij was ontroerd door zoveel moois en kostbaars. Het is een
souvenir van unieke waarde. Het is een monument van dit onvergetelijk feest.
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Over boeken en schrijvers
Subjectieve opstellen door
Anna de Savornin Lohman
P.N. van Kampen & Zoon, Amsterdam.
Het lijkt me wel heel moeilijk niet subjectief over een artistiek of litterair werk te
oordelen. Op wetenschappelijk of sociologisch gebied heeft de beoordelaar ten minste
de onpartijdige grondslag van betrekkelijk vaste regels en wetten, maar welke
algemene regels of wetten zal men toepassen op iets zó individueels, iets dat zo
weinig vaste regels en wetten duldt als de kunst?
‘Subjectieve opstellen’ heeft Anna de Savornin Lohman haar werk genoemd. En
al is deze toelichting (bij haar vooral) wel overbodig, toch lijkt het mij een eerlijk
beginsel, dit in de eerste plaats nog eens te verkondigen. Want wat is de kritiek, ook
de beste, de knapste en de eerlijkste (en hoeveel kennen wij er niet die deze
deugdelijke eigenschappen absoluut missen) anders dan de oprechte uitspraak van
een individuele overtuiging? Een recensent moest eigenlijk, om billijk te zijn, maar
in heel weinig gevallen beslist durven zeggen: ‘dit is goed, en dat is niet goed’; maar
wel integendeel haast altijd bekennen: ‘volgens mijn, zeer feilbare, individuele
mening, is het zo of zo.’
Anna Lohman gaat dus, ‘en principe’ van een heel goed en waar standpunt uit.
Maar, vreemd genoeg, ook bij haar, zowel als bij veel anderen, volgt de praktijk al
heel zelden de stelsels van de theorie. Haar oordeel, volgens haar eigen bekentenis,
is in de hoogste maat individueel en subjectief, en kan dus ook maar, principieel en
in haar eigen overtuiging, de waarde van een individuele denkwijze hebben. Hoe
komt ze dan zo kras en decisief op te treden alsof ze algemene, absolute waarheden
verkondigde, daar waar dit haar eigen oordeel over 't werk van anderen zich laat
gelden?
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Ik geloof wel dat ze 't goed en eerlijk meent, maar dat ze zich doorgaans onbewaakt
door haar temperament laat meeslepen. Dit boek is niet alleen subjectief, maar ook
op vele plaatsen agressief. Zij beschouwt en ontleedt niet rustig genoeg de dingen
die haar hinderen. Zij maakt zich boos. Zij kent geen kalme filosofische ironie. Een
werk dat haar goedkeuring niet wegdraagt doet haar lijden, en in bitterheid tegen de
auteur uit zij dit gevoel. Ongelooflijk sterk zijn haar sympathieën en antipathieën;
en daar deze laatste over 't algemeen veel talrijker zijn dan de eerste, komen de meeste
schrijvers er bij haar al heel treurig vandaan. Sterk-subjectief als dit boek is, kan het
ook wel niet anders dan even zo subjectief door de lezer beoordeeld worden, met dit
gevolg, dat zijn eigen sympathieën en antipathieën hem onder de lezing om de beurt
ook veel genoegen en evenveel ergernis zullen bezorgen.
Ik, voor mijn part, om volop subjectief te blijven, beken met zeer veel genot de
krasse aftakeling van de pedante Brandes te hebben gelezen. Die is ook een van mijn
litteraire vijanden. Het uitvaren tegen wat freule Lohman noemt ‘het ploertige, vuile,
opzettelijk in smerigheden rondtastende van onze Hollandsche jongeren’, heeft mij
daarentegen door zijn onbillijke overdrevenheid ten zeerste gehinderd; en (ik vraag
wel excuus aan freule Lohman, die zeker een heel ander resultaat heeft beoogd) haar
uitvallen tegen wat zij als ‘gevaarlijke lectuur’ brandmerkt, hebben in de hoogste
maat mijn ongezonde nieuwsgierigheid opgewekt om met die ondeugende boekjes
nadere kennis te maken. Ik geloof niet dat Alice Stockham en Anna
Fischer-Dückelmann een betere reclame voor hun zogezegde onzedelijke werken
zouden kunnen wensen, dan de scherp-afbrekende kritiek die freule Lohman erover
geschreven heeft.
Intussen verwondert het mij zeer dat een zo knappe schrijfster en zo
fel-vrijgevochten vrouw als freule Lohman, wier ideeën en wier durven ik
herhaaldelijk (steeds individueel-subjectief) toegejuicht en bewonderd heb, nog zo
hardnekkig zit vastgeklemd aan enkele verouderde conventies en begrippen, als b.v.
die van de ouderwetse Hollandse fatsoenlijkheid. Voortdurend prikt en prikkelt ons
dit nietszeggend
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woord onder haar scherpe pen. Wat bedoelt zij, de hoog boven de kleinzielige
begrippen van haar wereld staande vrouw, met dat lege woord? Ik denk haast dat ze
zich verkeerd uitdrukt, en dat, wat zij fatsoen noemt, feitelijk een intiem geraffineerd
gevoel van haar eigen kiese jonkvrouwelijkheid is, een natuurlijk verschijnsel van
haar afkomst en opvoeding. Het zijn bij haar wellicht als heel fijne voelhorens die
pijnlijk terugkrimpen voor alles wat te ruw en te rauw is. Vandaar misschien haar
overdreven, onbillijke, instinctieve afkeer van het realisme, ja, van de gewone,
natuurlijke, fysiologische waarheid van het leven, hetwelk gedeeltelijk voor haar
gesloten blijft. Ik houd het er voor dat zij een, door weinigen begrepen, en wellicht
moeilijk te verwezenlijken, maar toch heel mooi levensideaal in zich omdraagt, iets
zachts en goeds onder haar oppervlakkige scherpheid, iets dat heel rein en hoog tot
een groot geluk zou kunnen opbloeien, als het eenmaal de goede streling van
harmonieus medevoelen mocht ontmoeten.
Is dit haar ideaal van 't leven van een vrouw niet een hoog en mooi en gezond
ideaal:
‘Ik zie haar werk als dat eener aanvulling, eener volmaking van het zijne (den
man); en dat in de alleréérste plaats, zoo ze zijn mag de moeder en opvoedster zijner
kinderen, die ze van hem en door hem ontving. Maar, zoo haar dat hoogste
vrouwengeluk ontzegd bleef, dan als de bescheiden, in het verborgen liefde spreidende
vriendin; die weet te helpen en te steunen op duizenderlei wijzen; wijzen die ze zelve
altijd wéét te vinden, zoo ze rechtgeaarde vrouw, geen derde-geslachtsproduct is’.
Over boeken en schrijvers lijkt mij een heel eigenaardig, wel wat disparaat
ensemble, met veel moois tussen het minder goede, dat zeker geen enkele lezer
onverschillig zal laten.
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Antwoord aan de heer B.A. Meuleman
Zo kort mogelijk, want ik houd niets van pennetwisten.
Ik heb dus gezegd, in een vorig artikel (Amsterdammer No. 1360) dat ik Georg
Brandes pedant vind. De heer Meuleman, uit Nijmegen, neemt me dit zeer kwalijk
en protesteert tegen de oppervlakkige wijze waarop ik, volgens hem, deze beroemde
kritikus beoordeel.
Ik protesteer op mijn beurt tegen de wijze waarop de heer Meuleman mij van
oppervlakkige beoordeling beschuldigt. Ik heb in het geheel niet beoordeeld, ten
minste niet in de gewone betekenis die men aan dit woord hecht. Ik had het, naar
aanleiding van freule Lohmans boek, over subjectief beoordelen en heb ook enkel,
terloops, mijn eigen impressie over Brandes weergegeven. Dat recht had ik toch wel,
zou ik denken. Ik geef deze mijn mening niet uit als een absolute waarheid, wat de
heer M. wél doet met het verkondigen van zijn opdringerig-enthousiastische mening
over Brandes. Ik zeg alleen maar hoe ik er over denk, en al had ik nu duizend maal
ongelijk en de heer M. duizend maal gelijk, toch blijf ik er bij dat ik het recht heb
mijn eigen opinie uit te spreken. Het lijkt me volkomen overbodig verder in de grond
van de zaak door te dringen. Van alles kan men ‘le pour et le contre’ bespreken, en
al vind ik ook Brandes pedant, en al beschouw ik hem als een litteraire vijand, toch
wil ik geenszins hiermee de innerlijke waarde en bekwaamheid van deze schrijver
kleineren. Ik heb het uitsluitend over pedanterie, en slechts één enkel voorbeeld zal
ik (buiten het boek van freule Lohman om) even aanhalen van wat ik bij Brandes
pedanterie noem. 't Is in de door Brandes geschreven voorrede van Kropótkins
Memoirs of a Revolutionist. In deze voorrede, die ik trouwens over het algemeen
heel mooi en interessant vind, schrijft Brandes o.a.:
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‘Op dit oogenblik zijn er slechts twee groote Russen, die voor het Russische volk
denken, en wier gedachten het eigendom der menschheid geworden zijn, Leo Tolstoï
en Peter Kropótkin’.
Het spijt mij dat ik, om subjectief en duidelijk genoeg te blijven, voortdurend van
mijzelf moet spreken, op gevaar af zelf van pedanterie beschuldigd te worden; maar,
ik kan 't niet helpen, die woorden van de grote Brandes vind ik pedant. Op het ogenblik
toch dat hij deze regels schreef, waren Gorki, Tchekow en menige andere Russische
schrijvers en denkers, reeds binnen en buiten de grenzen van hun land bekend en
vermaard geworden.
Maar genoeg hierover. Voor de laatste maal zij 't ter verduidelijking herhaald: Ik
beweer niet dat Brandes pedant is; ik zeg alleen maar dat ik hem pedant vind. Niets
meer dus dan een eigen persoonlijke opinie, die ieder ander mens het recht geeft
goed-of-af te keuren; een impressie zoals elkeen er onophoudend heeft, 't zij van een
ander mens, 't zij van een boek, een schilderij, een idee, met één woord, van alles
wat het leven in zijn veelzijdigheid omvat.
Ik durf dus hopen dat de heer Meuleman mij nu beter begrepen heeft, en dat hij
mij niet meer van oppervlakkige wijze van beoordelen zal beschuldigen, maar liever
medelijden zal hebben met wat, volgens zijn mening, zeker een gebrek aan kennis
en aan goede smaak in mij moet zijn.
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Het stille gesternte door Herman Teirlinck
Uitgave van C.A.J. van Dishoeck, te Bussum.
Ik heb reeds herhaaldelijk pret gehad met Hollanders, die, op een uitstapje door
Vlaanderen, de schrijftaal van Teirlinck en van Streuvels in hun gesprekken met
boeren trachten toe te passen. Zij praten er maar op los van een ‘gezapig wegeltje’
of van ‘eendelijke bomen’, of van beesten die ‘potelen’, of van ‘deugd doen’ en
‘leute hebben’; en zeer verwonderd zijn ze als de boer hen met verbazing aangaapt,
of plotseling begint te schaterlachen, geen woord begrijpend van al wat ze verteld
hebben.
Dan moet ik dat helpen opklaren. Ik moet hun aan 't verstand brengen, dat die ene
uitdrukking, die zij zo aardig vinden, absoluut nergens gebruikt wordt, dat die tweede
zo of zo moet worden uitgesproken, dat die derde enkel in dit of dat heel speciaal
geval zal worden aangewend.
Dán proberen ze 't nog eens, trachten ‘eendelijk’ uit te spreken als ‘ijnliek’ en
‘potelen’ als ‘pwoitelen’ (de oi-klank als b.v. in het Frans woord voix) en komen
toch niet verder. Zij eindigen doorgaans met gewoon goed Nederlands te spreken
(niet met een speciaal Hollands accent) en worden dan ook over 't algemeen begrepen.
't Is dat Streuvels en Teirlinck, talentvolle schrijvers, gevaarlijke taalmeesters zijn.
De taal, zoals zij die schrijven, bestaat alleen in hun boeken en wordt nergens
gesproken. Het is hun eigen taal, samengesteld uit een verwendng van oud-Nederlands,
modern-Nederlands, en geschreven (niet gesproken) gewestelijk dialect, alles door
elkaar. Vermeylen heeft het nog onlangs in zijn knap artikel over Particularisme
gezegd: ‘Op enkele uitzonderingen na is de taal van Teirlinck, evenals die van
Streuvels, geen nauwkeurigtrouwe weerspiegeling der gesproken taal’.
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Er is iets fris en naïefs, en toch ook weer iets deftigs, iets stijfs, in die gemaakte taal.
En vreesde ik niet te kort te schieten aan eerbied voor deze auteurs waarvan ik het
talent zeer waardeer, dan zou ik haast durven zeggen dat hun manier van schrijven
mij af en toe doet denken aan die van de Vlaamse boerenjongen, die, soldaat
geworden, in deftige stijl een brief ‘naar huis’ schrijft. De boerenjongen, die een
brief voor zijn ouders of voor zijn beminde opstelt, gebruikt een heel andere taal dan
die waarin hij zich dagelijks uitdrukt; en zo doen ook dan, - als artiesten - Streuvels
en Teirlinck in hun boeken. Dit procédé heeft succes gehad, vooral in Holland, waar
dit eigenaardig soort Vlaams veel beter schijnt begrepen te worden dan in Vlaanderen
zelf. Het was iets nieuws, het had zijn eigenaardige bekoring. Het haalde bovendien
vele pittoreske uitdrukkingen uit 't vergeetboek, en smeedde er ook enkele nieuwe,
die goed de dingen tekenden en deden leven. Vandaar, geloof ik, de vele
Streuvels-en-Teirlinck-imitateurs, die zowat overal begonnen op te dagen.
Verschillende jonge Vlaamse schrijvers, en zelfs enkele Hollandse, gebruiken nu
maar raak het ‘gezapig’ en het ‘eendelijk’ het zij 't te pas komt of niet, het zij 't al of
niet natuurlijk klinkt in de gewestelijke taal van hun personages. Want, - en dit is
hoofdzaak - het Vlaams heeft niet slechts vier of vijf verschillende dialecten, zoals
b.v. Oostvlaams en Westvlaams, Antwerps, Limburgs of Brabants; het heeft er wel
veertig, wel vijftig, wel zestig, met a.w. tot in 't ontelbare, en op sommige punten zó
sterk van elkaar verschillend, dat een uitdrukking, op de ene plaats algemeen gebezigd,
een uur of twee daar vandaan, helemaal geen betekenis meer heeft. Slechts een paar
treffende voorbeelden: In enkele Vlaamse dorpen heet een kruiwagen ‘kortewagen’;
in andere ‘kerlevei’; in nog andere ‘piepegoale’. Spreek nu maar eens van een
‘piepegoale’ tegen een boer die een dorp bewoont waar dit voorwerp ‘kerlevei’ of
‘kortewagen’ heet. Hij zal u in de verste verte niet begrijpen. Niet lang geleden kwam
bij mij een boer uit de omstreken van Oudenaarde. Hij ging met mij in de velden, en
drukte zijn verwondering uit, in de streek waar ik woon nergens ‘schokkeloen’ te
zien. - ‘Schokkeloen! wat is dat voor iets?’ vroeg ik. Hij kon het mij niet duidelijk
maken. Ik noemde nagenoeg al de
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veldgewassen op die in de streek groeien, maar in geen van alle herkende hij
‘schokkeloen’, tot wij eindelijk aan een partij gerst kwamen. Dat was nu ‘schokkeloen’
in zijn streek, en van gerst, het echte woord, had hij nooit gehoord.
Ik voel mij enigszins in de toestand van de boer met de ‘schokkeloen’, of van die
met de ‘piepegoale’, nu ik dit nieuwe werk van Teirlinck te begrijpen en te beoordelen
heb.
Ik lees b.v. bladz. 5: ‘Een wijle later was 't of ze weelen zou lijk een zatte bolle.’
Wat wil dat zeggen? Ik vermoed, dat het betekent: zich duizelig voelen worden; maar
het kan ook best gebeuren, dat het heel iets anders betekent. Ik weet het niet, en daar
ik op 't ogenblik geen Idioticon (waaruit dat woord ‘weelen’ wellicht geput is) tot
mijn beschikking heb, moet ik mij bij de vage veronderstelling blijven bepalen.
Verder, bl. 18, treft me het mij onbekende woord ‘roteleere’. Alweer, (het komt zeker
door mijn diepe onwetendheid, of nog eens omdat ik dat Idioticon mis) begrijp ik
absoluut niet wat dat betekent. Nog verder, bl. 38, staan een hele reeks zinnen die
mij, als het mogelijk is, nog duisterder voorkomen.
‘De jongen zegt altijd: als ik de zonne maar zag, en den okere, den okere, zegt hij.
- Is dat 'n wonderlijke okere, Mele?
- 't Is er een die op 't voorhof staat, en waarin hij den wind hoort spelen, 's avonds,
als hij te bedde ligt.
- Dat is aardig.
- Zekerlijk.’
Wat is dat: den okere? Zou hier soms bedoeld worden: aker (emmer)?... misschien
een koperen emmer waar de zon in schijnt en waar de wind in zingt?... Ik weet het
niet.
Ook deze zin lijkt me zeer vreemd en duister.
‘Verzenie was bekend voor eene die pronkig vertellen kan, en ze was seffens bezig.
Ze had een bijzondere manier van woorden hier en daar met een drukking aan haar
stem te zetten, en ze woog erop omdat het van gewichte was, en dat deed heimelijk
en vies in den nekke, een jeukte die onuitlegbaar daar pootelde.’ (de cursivering is
van mij). En wat mag wel betekenen, spreekt van een liedje:
- 't Was eenthoedjentje geworden?...

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

163
Ik zal het maar bij deze enkele aanhalingen laten. Het zou een bundel op zichzelf
worden moest ik ze alle samenlezen. Ik heb het hier reeds meer gezegd, en ik moet
het nog eens herhalen: het is, m.i. zeer jammer dat schrijvers als Teirlinck en Streuvels
ons niet de zo nodige uitleggingen van hun gewestelijke termen in nota's onderaan
zetten. Dan zouden wij er misschien heerlijk van kunnen genieten. Zoals ze daar nu
in hun raadselachtigheid of volkomen duisterheid staan, verwekken zij eerder wrevel
en ergernis, want het is toch niet van een lezer te vergen dat hij elk ogenblik een
Idioticon zal raadplegen, of uitleggingen vragen aan een vriend in Holland, om te
begrijpen wát hij leest: en aangaande het bewonderen van wat men niet begrijpt,
zoals ik eens hoorde beweren, dit is natuurlijk voor-de-gek-houderij of verregaand
snobisme.
Doch, aangelaten de kwestie van duidelijkheid, vraag ik mij ook nog of vele van
die uitdrukkingen en zinswendingen wel een aanwinst of een sieraad zijn voor de
taal. Zou b.v. ‘onverkennelijkt geronksel’ zoveel mooier en beter klinken dan
‘onduidelijk gegons’; en ‘ommendomme’ mooier dan ‘alom’; en ‘overhand’ mooier
dan ‘om de beurt’; en ‘zonnesching’ mooier dan ‘zonneschijn’; en ‘voedering’ juister
dan ‘voering’; en ‘gesleuter’ juister dan ‘gesleur’; en ‘wisselvallige bloemen’ juister
dan ‘afwisseling in bloemen’? Ik geloof er niets van. Zeker moet een taal grote
vrijheid en ruimte genieten wil ze niet dood blijven liggen in een woordenboek; en
daarom ook is 't zo wenselijk dat er soms nieuwe woorden ontstaan om het jonge,
frisse, nieuwe leven uit te drukken; maar ik betwijfel of het wel even wenselijk is
zoveel oude woorden uit het dood verleden op te graven. Die zijn vanzelf verdwenen,
omdat ze uitgeleefd waren, en in de oude boeken en de Idioticons zijn hun
gedenktekens bewaard gebleven.
Van vele begrijpen wij de betekenis niet meer, omdat die betekenis niet meer past
bij wat wij nu in de corresponderende dingen zien. Men schudt geen doden wakker.
Een taal, in haar voortdurende vervorming, werkt niet met dode, maar met levende
elementen. En alleen deze woorden uit de oude tijd, die nog in de mond van het volk
zijn blijven léven, 't is te zeggen die voortdurend, in de dagelijkse omgang
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gebruikt worden, dienen zorgvuldig, als schatten bewaard, zolang ze leven kúnnen.
Het verhaal zelf maakt een vreemde en verwarde indruk. Het is een eigenaardig
mengsel van realisme en fantasmagorie, waarbij de lezer meer dan eens de kluts
kwijt raakt.
Lote, haar man Petrus en haar schoonbroeder Teunis wonen samen op een
boerderijtje. Er wordt zonde in dat huisgezin gepleegd. Welke zonde? De lezer
begrijpt vaag dat Lote in schuldige verhouding leeft met haar schoonbroeder Teunis,
of, tenminste, dat zij meer van deze houdt dan van haar eigen man. Wat van beide
is, laat de auteur ons raden. Petrus, van zijn kant, pleegt overspel met een andere
vrouw, Anneken, en al dat slechte leven schijnt straf en boetedoening op het huisgezin
en zelfs op heel het dorp te doen neerkomen. Heksen en Elfen zwerven rond, Lotes
kind sterft en zij zelf wordt blind, Teunis sterft, Anneken sterft, het halve dorp sterft
uit. Maar met Teunis' dood is de zonde geweken, en weer komt rust en vrede in 't
gemoed van Lote, die ook van haar kortstondige blindheid geneest.
Dit enigszins onsamenhangend, half realistisch, half fantastisch verhaal, heeft in
elk geval Teirlinck gediend om hem enkele bijzonder mooie bladzijden te laten
schrijven. Hij is de man, die alles tot in de allerfijnste details uitwerkt, en al wordt
dat procédé wel eens ergerlijk-vervelend door al te overdadig uitgesponnen
langdradigheid, zodat men soms geneigd is hopen pagina's tegelijk om te keren, toch
zal ieder, die gevoel voor echte kunst heeft, menige kleine beschrijving en stemming
diep bewonderen. B.v. dit tafereeltje: ‘Ze lag op haren rugge, plat te gronde. Ze
beloerde de teekening der lindeblaren tegen den maanklaren hemel, speurde
onwillekeurig na hoe schoon een kantewerk het daar scheen, hoe soms ook een sterre
er tusschen flikkerde, en hoe ze dan wegdook als de wind zoetekens de twijgen
verschoof.’
Ofwel deze korte beschrijving van de bewegingen van een mus: ‘Een viel er op
straat vóór den drempel en trippelde een endeken vooruit en zat daar nu hare vlerken
open te breiden. Zij snuffelde met haar trillende koppeken er onder, schartte waar 't
kittelde, sloeg haren steert in djente manier op en neer,
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en keek daarna vernuftig naar den schoonen dag.’
En dan ook van dat kevertje: ‘Teunis voelde een kriebeling over zijne hand en
daar vond hij een rood Lieve-Vrouwe beestje pootelen vliegensgereed. 't Was liefelijk
met zwarte puntjes gespikkeld en 't had een koppeken ebbenzwart en glanzend, of
het droop. Zijn fijne hoornkens wuifden stille en zijn bovenste vlerken schaalden
omme, zoodat de onderste vrij waren en rilden om zich los te voelen. 't Rekende bij
zijn eigen den tijd die verstreek, en 't schoot daarna zijlings weg, in den dag.’
Dit zijn zuivere pareltjes, en hier heeft Teirlinck bovendien geen gezochte taal
gebruikt om zijn stemming weer te geven. Zo komen er meer voor in dit eigenaardig
boek. Jammer dat het als compositie, als eenheid, als psychologie, en ook als waarheid
van taal zoveel te wensen overlaat.
Hoe vals en onnatuurlijk klinkt b.v. dit gesprek tussen Teunis en Lote;
- Zij-de boos? Mag ik mijne oogen niet toenijpen en raden, bij u, wat mijn geluk
mocht geweest zijn?
- Zwijg... zwijg...
- Mag ik de stilte niet weten, die ons danig heil ware geworden - nu, nu, nu, zegge
'k?
Die boer en die boerin, door de schrijver ons in volle werkelijkheid voorgesteld,
hébben zo niet gesproken, kúnnen zo niet spreken. Dat is een taal voor chimerische
Maeterlinck-personages.
Maar uit dit lijvig boek zou te putten zijn een kleine bloemlezing van korte
beschrijvingen en stemmingen zoals ik hierboven citeerde, een kleine bloemlezing,
zo mooi en eigenaardig, dat ze wellicht in geen litteratuur door iets beters van die
aard zou overtroffen worden.
Waarom het boek de titel draagt van Het stille Gesternte, is mij niet duidelijk
kunnen worden.
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Minnehandel door Stijn Streuvels
2 dln, L.J. Veen, Amsterdam.
Eens, tegen schemeravond, na een dag van stevig werken, is Streuvels voor zijn rust
en vrede in het veld gaan wandelen. Het was een schone, kalme avond. ‘In reine
eenzaamheid’, zo vertelt Streuvels, ‘afgezonderd daar te westen, hingen de matte
wolken breed grijs tegen 't blauwgrijs van den hemel gevlokteekend in roerlooze
blaasvormen onveranderlijk.
Hooger lagen ze teeder in kleur met roze kaken: als vastgemeerde schepen,
opgehoopte damptorens, uitgerafelde kluwens opengebezemd, doorzichtig dunne
geboend en beklaterd met licht teere tinten. Beneden lagen de goudrotsen zwaar
opgestapeld rond den vuurmond, kwistig besmeerd met oranje randen, daar de zonne
was ondergegaan. En daaruit stond de open stralenwaaier als een opgesproeide fontein
van stofgoud - de laatste stralendraden gesteven opgespietst hooge bachten en door
de wolken waar ze weer uitsmolten in 't effen stille parelgrijs.
Al dagen lang was er zoo'n blijde bedrijvigheid van zang en klang op het avondland.
't Galmde van 't eene stuk over 't andere, den einder rond waar er slijters wrochten
in 'tvlas. Ik had ze zien dansen in snorrende ronde, hand in hand, de donkere gestalten
van knechten met meiden late in den donkeren avond. Hun schaduwbeelden teekenden
spokig groot met vrije beweeg van armen en beenen tegen de nuchtere lucht op 't
hooge veld’.
Opeens hoort hij, in het geratel van een wagen, vrolijk opgalmende stemmen achter
een bosje. Wachtende blijft hij staan. Het is een ossewagen waarmee een zware lading
groen vlas naar de rootpoel wordt gebracht. Bovenop de hoge vracht zit een jong
blond meisje. Zij lacht, omdat ze daar zo hoog en toch zo veilig boven de tronken
zit te wiegelen. Vlak bij de poel houdt de wagen stil. Het meisje gooit de groene
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vlasbundels beneden, en zeven mannen, fors en kloek, plonsen die in het water en
dekken ze met zware zoden. Slechts één, van de hele luidruchtige bende, - de jongste,
- is ongehuwd, en de zes anderen plagen hem met het blonde meisje. De wagen is
gelost en rijdt terug. Een drietal zijn er opgesprongen, de anderen lopen er naast of
achter. Het laatst komen de jongen en het meisje. Niemand meer let op hen, en zacht
slaat zij haar arm om zijn middel, en loopt zo met hem door, tederlijk tegen hem
aangeleund.
‘Ze verminderden en vergingen verder in den schemermist’. Peinzend zet Streuvels
zijn wandeling voort. Hij komt op de molenberg en blijft er in 't halfduister om zich
heen staren. Daar liggen de wijde, vruchtbare velden, de boerderijen en de kleinere
huisjes, de ganse, hem zo welbekende streek van zijn dagelijkse omgeving. Hij kent
al de mensen die er leven, en elk van die levens ligt voor hem ‘open met verre verleden
van angsten en zorgen en in 't geen er van hun eenvoudig gelijkloopend leven
kennelijk was, lagen de woorden te raden die ze van dage gesproken hadden en
morgen zouden herhalen... Dat was de enge kring om en rond mijn eigen bestaan
van altijd... liggend in zijn kalme rust, onberoerd, onbespied en dat scheen me de
schoonheid voor mij alleen...’
En weer denkt hij aan de blonde jongen en 't verliefde meisje, en stille weemoed
komt in hem op. Dan gaat hij weer naar huis om te werken.
‘Onder den blaker in den geelrooden, warmen schijn van de lamp lag het blanke
vel papier te wachten’. En kalm gaat hij aan 't schrijven van een verhaal dat reeds
begonnen is en waar hij al dagen in meeleeft. Maar tussen de regels door flikkert dat
andere beeld soms voor zijn ogen: de blonde jongen en het blonde meisje. Hij duwt
het weg maar 't komt terug, hoe langer hoe hardnekkiger. En weldra is 't niet alleen
meer het beeld van de jongen met het meisje dat zich aan zijn geest opdringt, maar
ook een aantal andere mensen leven nu mee om hem heen. ‘Ik kon ze grijpen en eer
de nacht nog uit was overweldigde mij de vloed: 't schreeuwde alom in jongen jubel
met zon en meilucht en ik zat er middenin, te monkelen tevreden met mijn nieuwe
menschen’.
Uit die avond is iets nieuws geboren: een heerlijk kind van
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grote liefde en blijdschap, en het zou heten: Minnehandel. Aldus ongeveer vertelt
Streuvels over het ontstaan van dit nieuwe boek, in enkele bladzijden van hier en
daar heel mooie stemming, verschenen in Veens advertentie-boekje van het jaar
1904.
Max Vanneste, de hoofdpersoon van deze roman, is, wat men in Vlaanderen familiaar
noemt: ‘een parochie-vrijer’. Hij ‘ziet’ niet een, maar al de meisjes ‘geerne’. Om de
beurt raakt hij, meestal heel oppervlakkig, verliefd op Pharaïlde Mullie, op Anneke
de Meijer, op Elsje en op Klaartje Pauwels, om eindelijk te trouwen met Klotielde
Pauwels, op wie hij juist nooit verliefd is geweest, en ook nog niet verliefd is, op 't
ogenblik dat hij haar huwt.
Ik zal me wel wachten van te beweren dat zo'n type in Vlaanderen niet, of slechts
zelden, bestaat. Ik geloof integendeel dat ze daar, als elders, nogal dikwijls
voorkomen. Maar moeilijk is het zo'n personage - ik wil niet eens zeggen ‘sympathiek’
want dat kán hij haast niet zijn, doch maar eenvoudig weg ‘interessant’ te maken.
Het zou, meen ik, in elk geval, vanwege de auteur, een sterke, stevige psychologische
ontledingskracht vereisen om zo'n mens ‘aannemelijk’ te maken, om uit zijn slap,
schijnbaar inconsequent gemoed, de toch bestaande, logische verbinding en
ontwikkeling van de gevoelens en beweegredenen te halen; om er, zoals de oude,
wijze Cervantes het noemde ‘la raison de la déraison’ in te ontdekken.
Ik twijfel of Streuvels daar wel in geslaagd is.
In 't eerste gedeelte van dit lijvig boek is Max verliefd op 't mooie Anneke. Samen
gaan ze in de heldere winteravond over de bemaneglansde sneeuw op joel, dat is:
Kerstavond vieren, op de boerderij van Pauwels, waar nog veel andere boerenjongens
en -meisjes aanwezig zullen zijn. Hij heeft haar innig lief en bij haar worden al de
vroegere liefden vergeten. Hij ‘voelde de stilte van den avond en dacht aan al de
meisjes die hij daar seffens aan 't spel ging vinden... en dat hij nu zijn Anneke nevens
zich had, heel alleen op de sneeuw, daarbij krieuwelde 't geluk door zijnen kop. Zij
zwegen alle twee en hij, hij keek nog eens goed rond, rechts eerst en links dan en
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later, gedoken naar achter en zonder zeggen kwam hij een stap nader en ving hare
hand die buiten heur mantel zwaaide en hield ze vast in de zijne’. Zo lopen ze in
tedere vertrouwelijkheid over de wit-glinsterende sneeuw. Nog vuriger, met ‘innige
wellust’ drukken zij elkanders hand, en hij wenst in zichzelf dat de zalige nacht maar
nooit zou eindigen, dat zij zo altijd samen zouden mogen blijven en nergens belanden.
Het is dus wel liefde, echte, hartstochtelijke liefde, die de auteur ons hier beschrijft,
en wanneer die liefde nu opeens in onverschilligheid verandert, willen wij ten minste
weten door welke gebeurtenis of om welke reden die verandering zo plotseling is tot
stand gekomen. Dit vergeet Streuvels ons helaas te verklaren, en wij zijn ontevreden.
Wij vernemen enkel dat Max opeens, na 't feest bij Pauwels, geen zin meer heeft in
Anneke, omdat hij zich feitelijk nog aan niemand hechten wil, omdat hij wil vrije
‘leute’ maken, niet met één enkel meisje, maar met allen tegelijk.
De onvoldaanheid die wij gevoeld hadden bij de zo plotselinge, ongemotiveerde
onverschilligheid van Max voor Anneke neemt nog toe, waar wij vernemen dat
Anneke wel zéér innig verliefd gebleven is op Max, en nu in diepe droefheid haar
verlatenheid voelt. Dit hele tweede hoofdstuk, Maagdekensminne getiteld, is anders
wel als een apart juweeltje in het boek te beschouwen. Met buitengewoon tedere
emotie en frisheid is de zo reine, naïeve liefde van Anneke beschreven. Zij is en blijft
zo geheel en al vervuld van Max, dat zij van niets of niemand anders meer kan
spreken. Anneke zit alleen met haar moeder thuis, en zij vertelt opgewonden van het
feest bij Pauwels. Max heeft haar beloofd dat hij vandaag eens aan zou komen, en
zij verwacht hem ongeduldig, in de vrees of hij het soms vergeten heeft. Maar neen,
daar is hij. Door het raampje ziet zij hem van verre komen ‘al dansend over de
bloeiende sneeuw gegaan’. Helaas! 't bezoek is een teleurstelling. Hij praat over
gewone, onverschillige dingen. 't Is of hij zich niets meer herinnerde van de schone
vorige avond. Eigenlijk begrijpt ze niet wat hij doen komt. Maar bij 't vertrekken
stopt hij haar een brief in de hand, die hij van een ander meisje, een vroeger lief,
ontvangen heeft. Dit blijk van vertrouwen beurt haar geheel weer op. De brief is van
de lelijke, maar rijke
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Pharaïlde Mullie, die zelf Max ten huwelijk vraagt. Doch hij wil er niets van weten,
en opgetogen komt Anneke weer in huis met haar moeder over Max praten. Het enige
wat haar nog verontrust is dat hij nu weer naar Pauwels is gegaan.
- Max is naar Pauwels, wat moet hij daar gaan doen? vraagt zij aan haar moeder.
En de oude antwoordt:
- De jongens loopen van hier naar daar.
- Ze hebben hem overal even geerne, Klaarke Pauwels draaide er heel den avond
bij - en Sanne Kannaert wilde hem altijd doen zingen. En Elsje was er nijdig om.
- Elsje is nog maar een kind, zegt moeder.
- 't Is gelijk, moeder, ze ziet hem geern! z' is jaloersch van haar zuster.
- Meiske, meiske, ge ziet hem zelve geern! 'k hoor het.
- 'k En doe, 'k en doe! verweerde Anneke in haastigheid, maar de derde keer wilde
't loochenend woord er niet meer uit: ze stoop dieper en dook haar blozend wezen
in den schoot. 't Was eruit, moeder wist het en als ze durfde opkijken, was moeder
niet kwaad, ze zag goedig verwonderd.
- G'en moet het niet afliegen, g'en kunt het niet verduiken, 'k heb het al eer dan
gister gezien, eer dan ge 't zelve en weet.
Maar Annekes ouders zijn langzamerhand verarmd, het gaat hun slecht op de
boerderij. Zij moeten sparen, meer en meer werken en sparen, om toch in godsnaam
rond te blijven komen. Daarom ziet moeder ook niet veel goeds in die vrijage tussen
haar dochter en Max; en wanneer Anneke een paar dagen later aan vrouw De Meijer
zegt:
- Moeder, we zijn ontboden te Kannaerts op Nieuwjaar, dan is 't onze beurt, wie
gaan we vragen voor Driekoningen? krijgt ze 't barre antwoord:
- Maar zijt ge waarlijk zot, Anna? weet ge niet hoe we zitten? Geen cent mag er
noodeloos weg en ge wilt vieringe houden.
- Dat en kost zooveel geen geld, moeder.
- Horkt hier, dat moet uit zijn met al die zottigheid, er is hier te werken en thuis
te blijven, en bovendien, de eerste die nog komt uw hoofd verdraaien vliegt buiten,
nu weet gij 't voor goed! Ge zult wel bijtijds uwe beurt krijgen.
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‘Met den slag was het uit, allemaal uit’, schrijft Streuvels. ‘'t Was voor haar niet
weggelegd, - ze gaf dadelijk toe aan moeders wil; ze verstond het en weerde zich
niet om iets aan haar ondoorgrondelijk ongeluk te beteren: 't en kon niet anders’.
Waarom het niet anders kon is het geheim van Stijn Streuvels. Maar vreemd alweer
en ongemotiveerd lijkt ons dit zo schielijk en onvoorwaardelijk toegeven van Anneke
aan moeders eisen. Die enkele, wat harde woorden acht Streuvels voldoende om
Annekes sterke hartstocht voor Max beslist te onderdrukken, en van zijn kant neemt
Max geen verdere notitie meer van 't meisje dat hij een ogenblik zo zielslief heeft
gehad. Van die ganse mooie reine liefde tussen Max en Anneke zullen wij nu verder
in 't gehele boek niets meer vernemen, tenzij heel op het eind nog een vage, flauwe
herinnering, zo vaag en flauw als al de vroegere liefdesherinneringen uit Max' vroeger
oppervlakkig zieleleven. Dit is m.i. een groot psychologisch gebrek in deze roman.
Anneke lijdt in stilte en troost zich later enigszins met de liefde van de poëtische,
langharige schoolmeester, die aan al de knappe boerenmeisjes minnebrieven schrijft
(een heel eigenaardig getypeerde bijfiguur, deze schoolmeester), doch wij kunnen 't
de auteur maar niet vergeven dat hij eerst zo innig onze belangstelling voor dat
sympathiek meisje heeft opgewekt, en er dan zo abrupt mee eindigt.
Max, zonder enige spijt of wroeging van het zachte Anneke vervreemd, maakt nu
geregelde bezoeken bij de Pauwels. Hij weet eerst niet op welke van de twee jongere
dochters: Klara of Elsje, hij verliefd zal worden, maar zeker niet op de oudste,
Klotielde. 't Is eindelijk op Klara dat zijn keus zich vestigt. Ditmaal schijnt hij wel
sterk en goed verliefd te zijn. Het is ernst. Ook zij houdt veel van hem, evenals alle
meisjes, omdat hij zo'n knappe jongen is. Zó sterk grijpt het hem weldra aan, dat hij
een moedig besluit neemt en aan boer Pauwels zijn dochter Klara gaat ten huwelijk
vragen.
En dan komt weer de onverwachte, psychologisch ongemotiveerde en onlogische
gebeurtenis: de boer wil hem wel een van zijn dochters ten huwelijk geven, maar het
moet Klotielde zijn, en niet Klara, omdat Klotielde de oudste is en eerst moet
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trouwen. Nu verwacht de lezer natuurlijk dat Max, vurig verliefd als hij is, zal
tegenstribbelen en dat daaruit een heftig conflict zal ontstaan. Dit conflict zou des
te heftiger moeten worden daar Elsje, 't jongste zusje, ook al op de mooie Max verliefd
is. Doch niets van aan. Max stemt tegen zijn zin terstond in die onmogelijke schikking
toe, als gold het een fatale, onoverkomelijke oppermacht. Evenals hij vroeger deed
met Anneke, zo neemt hij thans geen verdere notitie meer van zijn zielslieve Klara,
en gaat naar Klotielde, op wie hij in 't geheel maar niet verliefd kan worden. Klara,
van haar kant, neemt zonder strijd noch lijden, in gedweeë onderworpenheid, het
besluit van haar vader aan; maar 't vreemdste van al is dat ook Klotielde, die toch
een harteminnaar - Jef Kannaert - heeft, zich insgelijks onmiddellijk in de toestand
schikt, en dat ook die Jef Kannaert geen enkel ogenblik daartegen in opstand komt.
Streuvels heeft het zich hier wel wat ál te gemakkelijk gemaakt, en ons geduld om
de belangstelling gaande te houden, wordt nu en dan op een heel harde proef gesteld.
Het verdere verloop van 't verhaal maakt ons ook de held noch interessanter, noch
sympathieker. Door onderkruiperij van vader Vanneste, hierin bedektelijk gesteund
door Max, die de anderen trouwens met een verbazingwekkende onverschilligheid
over zijn levenslot laat beslissen, wordt De Meyer met vrouw en kinderen, waaronder
dus ook Anneke, van de boerderij verdreven, waar Max nu in de plaats zal komen
met Klotielde; en eindelijk heeft het huwelijk plaats. Eerst wanneer alles is voltrokken,
en de vele bruiloftsgasten 's avonds op boer Pauwels' erf aan 't joelen en aan 't dansen
zijn, denkt de lamzalige Max nog even aan al zijn vrijsters van vroeger, die daar ook
allen aanwezig zijn en drukt hem een gevoel van vage spijt.
Doch dadelijk weer neemt de gelaten onverschilligheid de bovenhand.
‘Ze moesten het maar opnemen en geven lijk hij zelf: van hier op een ander, luchtig
lijk de vogels die hun verzet zoeken op al de boomen van den boomgaard. - Pharaïlde,
Anneke, Elsje, Klara, en de vele van ver en van bij, met elk éene, gelijk dewelke,
had hij voor goed een eigen en verschillig leven
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kunnen aangaan en sluiten; 't scheen hem dan voor 't grijpen, waar hij wilde, stonden
ze gereed om mee te gaan en... nu was het als buiten zijn voorzien gebeurd, geschikt
en geregeld zonder dat hij er bij was of er iets aan deed of wilde. Het eenige meisje
dat hem als een razernij bezeten had, de eenige waarmede hij het ernstig meende
voor zijn toekomst, die hadden ze hem ontfutseld om redens die hij niet kende - hij
was tegen den harden kop van boer Pauwels geloopen en al zijn geweld en
voornemens waren in een illuzie als water door zijn handen geloopen’.
Die redens, die Max niet kende, schijnt Streuvels ook niet te hebben gekend. Het
zijn er nogmaals geen andere dan Max' eigen lammigheid, en van ‘al het geweld’ en
de ‘voornemens’ door de auteur aan zijn triestige held toegedicht, hebben wij in het
gehele verhaal niets gemerkt. Die Max is werkelijk een
aller-incompleetst-en-antipathiekst figuur, en wij kunnen niet het minste medelijden
en ook niet de geringste belangstelling voor al het doen en laten van dit
onaannemelijk-slap karakter voelen.
Dit laatste gedeelte schijnt me ook verreweg het zwakste van het boek. Het is of
Streuvels op den duur geen raad geweten heeft om met al die mensen een einde te
maken. En 't lijkt wel 'n soort wraakneming van al die onlogisch ontlede en bewogen
personages tegen de auteur die ze zo in vals leven en verkeerde beweging bracht. Er
is iets zeer onbeholpens in. Hij laat ze op 't eind maar uren lang dansen om ze wát
te laten doen. Max loopt als verloren tussen de bruiloftsgasten, en houdt zich verre
en overschillig van zijn vrouw, die hij zonder enige tegenzin met Jef Kannaert, haar
vroeger lief - ziet dansen. Hijzelf gaat van de ene naar de andere van zijn vroegere
vriendinnen, in een vage, slappe behoefte om nog eens even het verleden te herdenken
en ervan te spreken. Een nogal vreemd gekozen ogenblik voor dergelijke
ontboezemingen, maar vreemder nog dat dit alles moet gebeuren bij het schetteren
van de muziek, onder het springen en het dansen.
- Kijk, Anneke, ge zijt hier ook! ik zag u nog niet, 'k ben blij u te zien: Kom, we
gaan dansen.
Met die nuchtere woorden vindt hij 't meisje terug dat zo veel
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door zijn schuld heeft geleden. Maar het lieve Anneke is zonder wrok, zij komen
samen in de ronde, en onder 't dansen luistert zij gedwee naar zijn heel flauwe
herinneringen uit 't verleden.
‘Met wie ga ik nu dansen?’ vraagt hij zich af nadat hij Anneke losgelaten heeft.
En hij vangt Elsje op. Maar Elsje wil al spoedig van hem weg om bij een andere
boerenzoon te lopen, en dan gaat hij met Klara dansen. En al dansende vertelt zij
hem met opgewondenheid een zeer groot nieuws:
- Max, ik trouwe ook.
- Met Philemon? raadde hij.
- Hoe weet ge dat?
- Ik heb het gezien, ik wist het.
- En gaat dat zóó om te trouwen: vragen en daarmee uit? Moet ik ja of neen zeggen
zonder meer? vroeg ze.
- Dat is den rechten zin, als er meenste bij is grijpt de boer maar door... zonder
flikkers!
- En wat zou ik doen? Wat is uw gedacht?
- O, doe het maar, als ge lust hebt, hij is een goede jongen en wel uitgezet om te
boeren.
Max besprak dat als iets dat heel ver en vreemd lag: hij was verwonderd, hij
verwachtte den slag te voelen van den uitval dien hij zoo gevreesd had, maar wat
voordeel?
- Ik zou liever nog wat wachten, en 't meisje bezag hem om uit zijne oogen te raden
wat ze doen moest.
- Ge moogt het niet laten gaan, meende hij, misschien neemt hij een andere, en...
- Max, vezelde zij, hij komt me morgen vragen aan vader... had hij wat vroeger
gekomen...
- Wat dan?
- Eer 't met u vast stond - dan moest1. hij met Klotielde trouwen...
Zij zegde niet verder en Max gaf geen acht op haar reden, hij meende dat 't best
was daar niet te veel aan te denken. Daar was niets meer aan te veranderen.
- Dat valt alles zoo wonderlijk uit, zei ze stil, wie had er dat voorzien?

1.

Deze cursivering is van mij.
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- We kunnen er niets aan doen, Klara, die dingen hangen in de lucht.
Meer dan in deze slap-kleurloze dialoog en soortgelijke weeë drogredenen weet
hij niet te zeggen. Meer is er in hem van zijn vurige liefde voor Klara niet
overgebleven.
De manke compositie, en de onlogische, gebrekkige psychologie van dit boek worden
grotendeels vergoed, - zoals bij Streuvels wel te verwachten was - door tal van zeer
mooie natuurbeschrijvingen en door enkele fragmentarische trekjes en stemmingen,
die hier en daar personen en toestanden bijzonder goed typeren. Aldus b.v. die
kostelijke brief van de soldaat Sarel Fleters aan zijn beminde Marie (Max' zuster) en
het nog kostelijker antwoord van het meisje, met dat Frans ulevellen-versje aan het
eind:
Quand la neige sera noire
Quand le corbeau sera blanc
Quand sortira de ma mémoire
Mon ami que j'aime tant.

Aldus ook nog het ondeugend gedoe van die mooie Marie, waar zij aan Klara vertelt
hoe ze 't aan boord legt om de mannen tot zich te lokken.
‘Klara bezag haar ongeloovig en wilde weten of het wel lukken zou. De dansers
keerden voor haar voeten en Marie zat schijnbaar achteloos de paren te volgen; in
een vluchtige beweging duwde ze eens de zwarte wenkbrauwen neer en deed haar
oogen stralen, terwijl heur ronde, roode lippen in dwingenden plooi toenepen; dan
seffens was haar gezicht weer ontspannen: zij streek met de mollige kleine hand over
haar bolstaande borst en zat guitig te lachtanden naar Klara en ze gaf geen acht meer
op de dansers. - Let op, zei ze, kijk niet te veel, hij (een der boerejongens) heeft ons
al in 't oog, seffens is hij hier’.
Het boek is verdeeld in zes grote hoofdstukken, waarvan ieder een aparte titel
draagt. Dit zijn: Joel, Maagdekensminne, het Zomerlief, de Wondertijd, het
Levensbedrijf en in de Wonnegaarde.
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In Joel krijgen wij de beschrijving van het kerstnachtfeest, eerst op boer Pauwels'
hoeve, en later in de dorpskerk, waar de plechtige middernachtmis wordt gezongen.
Opgewonden-vrolijk gaat het er op boer Pauwels' hoeve toe. Er wordt overvloedig,
overdadig zelfs gegeten en gedronken, en daarna gespeeld om panden. Een twintigtal
meisjes en jongens zijn er in de ruime boerenkeuken vergaderd en al de pandspelen,
waarvan de meeste ook in Holland wel bekend zijn, worden ons om de beurt
breedvoerig beschreven. Dan gaan de feestvierders allen samen in de
mane-winternacht naar 't dorp en wonen er in de kerk de nachtelijke kerstmisbij.
‘'t En was geen misse lijk gewoonte, - daar lag iets nieuws, iets vreugdigs, een
groote zegevierende jubelleute en plechtigheid die samendeed met 't ongewone van
't mysterieuze middernachtsuur. De volle muziek klonk levendig door de stilte en fel
sloeg de galmende gloriazang met een verwachting bij 't volk van nog iets schooners
dat volgen moest. Dat was de zeldzame, éenmalige jaarlijksche gebeurtenis: de
donkere misse blankspeierend van keerselicht en luid geschal: de Messias was geboren
te middernacht en op klokkeslag twaalf consacreerde de priester in stilte, - de belle
rinkelde alleen en de menschen voelden hun ziele krijzelen van diep innige aandoening
en ontsteltenis. De zotbollige jongens en meisjes zaten nu ingetogen te wachten, te
luisteren, te bidden elk bij zijn eigen. De zoete wierook walmde boven hunne hoofden.
De belle zelf rustte nu en uit die stilte groeide 't langverwachte Kerstliedje. Een frisch
kinderstemmetje rees alleen als een dun priemke rook op zijn eigen, zonder meêzang.
Kralend de fijne tonen als perels van helder water rolden de duidelijke woorden éen
voor éen:
Een kint gheboren in Bethlehem
Verblidet alle Jerusalem.
Amor, Amor!
Quam dulcis est Amor!

De misse-gang was opgeschorst, 't orgel zweeg en altijd welde dat stemmeken voort,
bloeiend als een klaar stralend
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fonteintje uit prillen kindermond; vast omgaande, wazemde boven en onder mee met
de klanken der heilige stemming, de verstandelijk vaste beteekenis van de woorden
die nu zoo eigen vlaamsch en gebruikelijk uitkwamen gemengd in heel de heilige
welgekende gebeurtenis: de teedere Kerstenheid van het heilige Koningskind’.
In Maagdekensminne krijgen wij de zachte en lieve idylle van Annekes liefde en
leed. Goed daarin zijn ook de romantisch-opgeschroefde brieven van de poëtische,
langharige schoolmeester, die voor het ogenblik verliefd is op Marie.
Het Zomerlief brengt ons op de Vlaamse kermis. Het is een aloude Vlaamse traditie
dat de jongelui op de eerste lenteker-misdag hun zomerlief uitkiezen. Wie dan zijn
lief niet heeft, krijgt er de hele zomer geen, luidt het spreekwoord. De beschrijving
van de ‘ommegang’ (bedevaart) in de kerk en het gelijktijdig-joelend feest in de
straten is wel eigenaardig gedaan, maar toch meen ik dat Streuvels hiervan nog iets
beters had kunnen maken. Alleen 't begin, zijn beschrijving van de zomerwind is van
een buitengewone frisheid, kracht en schoonheid. Ik zal maar liefst geen enkel citaat
uit dit vijftal prachtige bladzijden aanhalen. Het is m.i. een volmaakt geheel en dient
als een klassiek stuk apart beschouwd te worden. Met de Wondertijd beleven wij de
zomermaanden. In Levensbedrijf is het vooral de triestigheid van de korte winterdagen,
met weer aan 't eind de zachte hoop van komende herleving, en in de Wonnegaarde
zijn wij volop in de lente, in blij-heldere zon en frisse boomgaard-bloesems.
Streuvels heeft, gelijk meest alle Vlamingen, een grote liefde voor zijn land. Geen
mooier streek voor hem op aarde dan zijn welbekende gouwen; en die liefde en
bewondering leeft innig diep in alles wat hij schrijft. Hij is er één en eigen mee, hij
kan er geen ogenblik buiten. Zijn land, dat is hij zelf! In iedere uiting van zijn
kunstenaarsgevoel herleeft zijn streek in vorm, in atmosfeer, in geur en kleur, in
klank en poëzie. Ik kan mij hem niet voorstellen iets anders scheppende dan uit zijn
onmiddellijke omgeving. En toch - 't lijkt wel een paradox - zou ik hem willen
aanraden er voor een tijdje uit te komen. Hij blijft zich m.i. té veel bij het hem zo
welbekende
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oppervlakkig-uiterlijke van zijn streek en vooral van zijn volk beperken, en hij loopt
gevaar, ondanks al zijn talent, zichzelf op den duur te dikwijls te moeten herhalen
en daardoor monotoon te zullen worden. Nu reeds kan men haast met zekerheid
vooruit bij ieder nieuw boek van hem voorspellen wat het geven zal: zwakke
psychologie, mooie natuurbeschrijving. Hij moest eens andere volken zien, een ander
leven leren kennen, en dan met een vernieuwde frisse kracht tot zijn oorsprong
terugkeren. Het algemeen diep-menselijke dat ook in de ziel van de eenvoudige
Vlaamse boer schuilt, zijn innigste drijfveren en hartstochten, ontgaan nog steeds te
veel aan Streuvels' waarnemings-en-ontledingsvermogen.
Voortdurend, onder 't lezen van dit boek, kwamen de volgende bedenkingen in
mij op:
Streuvels brengt in Minnehandel een buitengewoon-talrijke hoeveelheid personen
in actie. Maar hij beeldt ze niet, of haast niet lichamelijk voor ons uit. Zelfs de meeste
hoofdpersonen staan ons niet duidelijk omlijnd voor de ogen. Wij weten niet of ze
groot dan klein zijn, blond of donker: wij zien vooral niet welk genre van schoonheid
of lelijkheid, welk soort van uiterlijk zij hebben. Ten minste negen van de tien worden
ons enkel bekend gemaakt door de naam die de schrijver hun gegeven heeft. Zou dit
niet het gevolg kunnen zijn van een te grote, subjectieve bekendheid van Streuvels
met zijn typen? Voor hem leven ze, staan ze duidelijk, door hun enkele naam, in hun
volle karakteristiek uitgebeeld in zijn geest; want het zijn typen waarmee hij zelf
elke dag leeft, mensen die daar werkelijk in zijn beperkte omgeving bestaan. Maar
hij vergeet dat wij niet met die luidjes leven, dat wij ze volstrekt niet kennen en dat
zo'n enkele naam ze slechts heel onvoldoende en onduidelijk voor ons op kon roepen.
En dan dit:
Minnehandel is een roman van de rustieke liefde. Al die boeren en boerinnen, en hoe talrijk zijn ze niet! zijn of doen verliefd, en toch gebeurt er nooit, of wordt er
ook nooit gesproken van ‘iets verkeerds’. Is dat wel het karakter van verliefde Vlaamse
boeren en boerinnen en ook wel van verliefde boeren en boerinnen in het algemeen?
Hier is, meen ik, gebrek aan ziels-en-mensenkennis; hier ontsnapt aan
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Streuvels' ontledingsvermogen iets van wat ik daarstraks noemde ‘de innigste
drijfveren en hartstochten van de Vlaamse boer’. Of heeft Streuvels het wellicht
opzettelijk zo gewild? Heeft hij zijn, anders toch zo sterk realistisch doende boeren
op het gebied van de liefde willen idealiseren en romantiseren? In elk geval luidt
hier een schrille wanklank. En eindelijk nog dit:
Voortdurend hebben die boeren en boerinnen, - op zeer enkele uitzonderingen na,
- de mond vol van feest en leute en plezier. Men krijgt de indruk of zij aan niets
anders hadden te denken dan aan pretmaken, en toch moet Streuvels zelf wel weten
dat het leven van de Vlaamse boer doorgaans een van de kommervolste en treurigste
is die op aarde kunnen bestaan. Vooral 's winters drukt het door zijn hopeloze
eentonigheid. Hoe weinig uurtjes vreugde voor hoe vele lange dagen ploeteren en
sjouwen.
Dit alles neemt niet weg dat Minnehandel toch een zeer interessant en boeiend werk
is. Het is zo mooi en teer in sommige details, en er gaat nu en dan zoveel frisse
bekoring en ook kracht van uit, dat men gaarne over de anders niet lichte gebreken
heen ziet, om zich genoeglijk en opgeruimd door de charme van het vele goede en
aangename mee te laten slepen.
Het boek is geschreven in de reeds welbekende Streuvels-taal, die een heel aparte
taal is, welke mij, als Vlaming, eerder zou ergeren dan bekoren, maar die daarentegen,
voor veel Noordnederlandse lezers, een van Streuvels' grootste aantrekkelijkheden
schijnt te zijn.
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De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830
door Edw. Coremans
Vertaald door LEO J. KRIJN. Uitgave van Meindert Boogaerdt Jun. te
Rotterdam, en Vlaamsche Boekhandel (Leo J. Krijn) te Brussel.
Dit vertaald boekje werd oorspronkelijk, - ik vermoed in 't Engels - geschreven door
de Vlaamsgezinde, Antwerpse volksvertegenwoordiger Edw. Coremans, ten behoeve
van de bezoekers van de tentoonstelling te St. Louis, die in de ontwikkeling van de
Vlaamse Beweging en van de Vlaamse Letterkunde belang mochten stellen. Als
korte, geschiedkundige, chronologische en anthologische gids, heeft het dan ook wel
enige waarde. Het is vrijwel compleet, maar te durven beweren dat hier, - als in het
voorwoord van de uitgever luidt - ‘in beknopten vorm, op volledige en heldere wijze,
eene zijde van de letterkundige evolutie van het Belgische volk’ wordt weergegeven,
dat is met mooie woorden goochelen. Hoe zou het ook kunnen? - In nog geen honderd
heel kleine bladzijdjes worden de werken van zowat tweehonderd Vlaamse dichters,
dramaturgen en romanschrijvers besproken. En hoe dan nog? Het toneeloverzicht
b.v. beslaat vijf kleine blaadjes, maar die dan toch nog plaats genoeg schijnen te
bieden voor een flagrante contradictie. Inderdaad, bladz. 141 wordt gezegd dat onze
Vlaamse toneellitteratuur meer door hoeveelheid dan wel door hoedanigheid uitmunt,
en meer kluchtspelen, en historische of melodramatische stukken (draken? C.B.) dan
comedies oplevert. De natuurlijke conclusie van de lezer hierbij is dan ook wel, dat
van dergelijke toneellitteratuur geen bepaald stichtende invloed op het volk zal
uitgaan. Dit schijnt de schrijver zich echter
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niet bewust te zijn geweest, want zijn conclusie luidt heel argeloos, als volgt:
‘Maar wat wij zegden is voldoende om een beeld te geven van onze
tooneellitteratuur, die vooral gekenmerkt is door zedelijke gezondheid (de cursivering
is van mij, C.B.) en vaderlandsliefde zonder dweepzucht’.
Over de schrijvers en dichters uit de vroegere periode handelt de auteur nogal
uitvoerig, - over enkelen zelfs te uitvoerig - maar met de meeste modernen en jongeren
springt hij daarentegen soms op heel rare wijze om. Guido Gezelle krijgt natuurlijk
zijn pluimpje, - hoe zou het ook nog anders kunnen, nu iedereen hem, zelfs in
Vlaanderen, eindelijk ‘ontdekt’ heeft, maar bladz. 156 en volgende bladz. 159 worden,
gemakshalve, of omdat de plaatsruimte niet verder strekte, een stuk of twintig jongere
poëten als in één kluwen bij elkaar gescharreld, en de schrijver bindt er het volgende
pompeus etiketje aan:
‘Deze poëten, die allen den goddelijken stempel der dichterlijke gave dragen,
bereiden onze litteratuur eene toekomst vol leven en schoonheid voor’. Dat zou
heerlijk zijn, indien we 't zo maar grif in zijn geheel mochten geloven. Doch ik vrees
dat we hier opnieuw wel enigszins te doen hebben met Vlaamse retoriek, of met...
Amerikaanse ‘humbug’.
Dan komt er weer een kluwentje romanschrijvers aan de beurt, en eindelijk wordt
nog even, heel onverwacht, gerept over toneelletterkunde, met enkele namen en titels
van werken, die de schrijver wellicht bij zijn eerste overzicht vergeten had, en waarin
hij o.a. geheel Hegenscheidts dramatische en lyrische arbeid weet te karakteriseren
in deze drie klinkende woorden: ‘Starkadd, van Hegenscheidt’.
Dat is kras!
Neen; hoe de auteur er in zijn voorwoord over moge denken, dit boekje hadden
wij, Vlamingen of Nederlanders, niet nodig, - tenminste niet zoals het thans gesteld
is - om onze litteraire kunstenaars te leren kennen. Voor Vlamingen is het, - de
kwestie van wezenlijke waarde nog daargelaten - veel te oppervlakkig, en te kort
van stof; en voor Amerikanen, waar het heette voor bestemd te zijn, was het
waarschijnlijk nog veel te ingewikkeld, te confuus en te lang. Wat hebben ze daar
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gehad aan ál die namen van té weinig betekenis, of waarvan de betekenis hun niet
duidelijker werd gemaakt? Alleen de inleiding, het ontstaan en de ontwikkeling van
de Vlaamse Beweging, helder in beknopte vorm voorgesteld, is lezenswaard en goed.
Het boekje bevat een dertigtal, meestal niet zeer geslaagde portretten van Vlaamse
voormannen, dichters, toneel- en prozaschrijvers. Op het titelblad van het anders wel
aardig uitgegeven werkje, prijkt een, ook al niet zeer gelukkig, portret van Guido
Gezelle.
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Willem Kloos
Moet ik nu ook al banaal-weg gaan verklaren, dat ik Kloos als een geniale dichter
en een superieure schrijver over letterkunst beschouw? Laat ik liever de gelegenheid
te baat nemen om hem, naast mijn bewondering, die hij niet nodig heeft, mijn
erkentelijkheid uit te drukken voor wat hij, jaren geleden, - misschien is hij 't zelf al
lang vergeten - voor mij deed. Door zijn tussenkomst werd mijn eerste litterair werk
De Biezenstekker destijds in De Nieuwe Gids geplaatst, en ook hij was het, die een
uitgever vond voor mijn eerste roman Het Recht van de Sterkste.
Het is mij aangenaam, na zoveel jaren, dat nog eens publiek te mogen herinneren.
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Over Nos frères farouches, van Jules Renard
In Remy de Gourmonts: Livre des Masques staat, onder meer, een tekening, een
‘masqué’, van Jules Renard, door Valloton gemaakt. 't Zijn niets dan enkele
krabbellijntjes, een tiental stippeltjes in plaats van haar, twee kleine ronde gaatjes
voor de ogen, een streepje voor de mond; maar er spreekt zoveel scherpte en leven
uit, dat men het ‘masker’ van de beroemde ‘Poil-de-Carotte-auteur’ niet meer vergeet.
Ik moest er weer aan denken, en zag hem nog eens vóór mij, zoals hij daar getekend
stond, terwijl ik dezer dagen, zijn jongste werk Nos Frères Farouches aan 't lezen
was.
Nos Frères Farouches, dat zijn de boeren, in casu de Franse boeren uit ‘le Nivernais’
waaronder Renard nu 's zomers leeft. Het zijn geen gewone novellen of verhalen,
die hij van hun leven en hun zeden heeft gemaakt, maar meestal korte noteringen,
ook in zijn langere vertelsels; scherpe, rake beelden, eigen impressies, vol van een
diep-verborgen ontroering soms, die hij met kracht schijnt in te houden. Alles is echt,
spontaan gevoeld en direct weergegeven, met een verrassend en verrukkend
‘intimisme’.
Als taal: de perfectie. ‘Le terme propre’ en meteen ‘le terme pittoresque’ is hem
ingeboren. Met precies de nodige woorden, zegt hij precies wat hij te zeggen heeft.
Hij is ‘raak’ in de raakste zin van 't woord.
Het gevolg daarvan is, dat al zijn types met een ongelooflijke waarheid en intensiteit
schijnen te leven. Men voelt het intuïtief: zó zijn ze, die althans, die hij gekend en
beschreven heeft. Hij tekent ze niet laag, niet hoog, niet gepoëtiseerd en niet
verdierlijkt; hij tekent ze echt, écht.
Tussen die mensen en de dieren waar zij dagelijks mee omgaan, is de afstand niet
zeer groot. Mens en dier voelen,
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begrijpen elkander. Zo b.v. de boerenwerkvrouw Ragotte, waar zij in de wei haar
koe gaat halen.
‘Les mains jointes sur le ventre, Ragotte va chercher la vache au pré. Elle y va
lentement, comme si elle priait, mais prier ce serait déjà trop penser; elle ne pense à
rien.
Elle ouvre la barrière et prend la rouette qu'elle a cachée au pied de la haie, ce
matin, en amenant la vache.
Elle appelle: - Jaunette! Jaunette!
Jaunette, qui mangeait, lève sa lourde tête, et c'est étonnant qu'elle ne dise point:
- Tiens! voilà Ragotte.
Jaunette ne bouge pas.
- Qu'est-ce qu'il y a!
Ragotte casse une branche de noisetier garnie de feuilles fraîches et la lui montre
de loin.
- Faut-il que j'aille te chercher? Tu ne voudrais peut-être pas!
Mais Jaunette a vu et hésite à peine. Elle s'ébranle et vient toute seule. Elle arrive,
le ventre rond, les cuisses écartées sur le pis. Elle apporte le pis à Ragotte, qui le
soulage, matin et soir, comme par amitié.
D'un coup de langue, Jaunette attrape les feuilles du noisetier, et Ragotte lui dit:
- Vieille gourmande.
C'est le seul défaut qu'elle lui connaisse, la gourmandise. Elle le lui reproche, sans
malice, comme une parente pauvre peut se permettre de le faire à une parente plus
pauvre.
Jaunette s'arrête à chaque pas pour donner des coups de langue rapides à l'herbe
de la route. Elle suit le fossé et passe si près du bord que Ragotte tremble. Parfois,
un sabot de Jaunette glisse, mais, grâce au ballonnement de son ventre énorme, elle
s'équilibre.
Il semble à Ragotte que c'est elle-même qui porte le pis fragile et plein de lait, et
elle se raidit de peur d'en perdre une goutte’. Niet minder knap is de auteur, waar hij
de natuur noteert. Je knikt onwillekeurig met het hoofd onder het lezen, je juicht
inwendig van verrukking; je weet het, je voelt het, je ziet het: 't is juist, 't is raak, 't
is écht!
Wie voelt de ganse weemoed van de herfst in deze enkele
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woorden niet:
‘Pour les mystères de sa métamorphose, la nature s'enveloppe d'une brume épaisse
où les corbeaux nagent et crient au secours’.
En ook de pracht van de laatste schone dagen:
‘Le crépuscule est prolongé par un crépuscule de feuilles rousses. Les cimes
ardentes de ces peupliers ne doivent pas s'éteindre la nuit’.
Of nog dit treffend beeld van najaarsstemming in een donkerblauwe sterrennacht:
‘Il fait nuit quand passe au-dessus de ma tête un vol de grues dont je reconnais le
cri.
Je ne les distingue pas, mais j'entends battre leurs ailes, et je ne vois que des étoiles.
Une étoile filante raye le ciel et il me paraît que sa trajectoire silencieuse perce le
vol des grues, que leurs cris de ralliement redoublent et que tout le long de leur
voyage on tire sur elles avec des étoiles, sans fumée et sans bruit’.
Moralist is Renard in 't geheel niet. Dat gaat buiten hem om. Hij noteert maar,
concludeert nooit, of bijna nooit. Ternauwernood laat hij af en toe doorschemeren
dat hij ongodsdienstig en toch innig barmhartig is. Kies is hij ook, al schrikt hij nooit
voor 't echte woord terug. 't Is of de krasse woorden uit zijn pen iets van hun
weerzinwekkende barheid verloren. Daarbij bezit hij een tact om sommige dingen
te doen voelen zonder ze te noemen, waarbij aanstoot-geven een onmogelijkheid
wordt. Aldus b.v. waar hij ons, zonder één enkel woord van duidelijke affirmatie,
de wel-duidelijk walgwekkende vuilheid van de behoeftige, zevenentachtigjarige
Honorine laat ‘voelen’. Honorine komt elke dag bij Renard en krijgt er een kop koffie
en wat eten. Maar zij komt er niet ‘in’ huis, zij heeft er haar plaats, buiten, op een
bank, waar men haar alles aanbrengt.
‘Elle entre par la porte du jardin, - zo schrijft Renard - et s'assied sur un banc qui
ne sert qu'à elle, et qui sera repeint après sa mort’.1.
Gloriette, - Renards vrouw - apporte la tasse profonde

1.

Alle cursivering is van mij. C.B.
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comme une tinette, réservée à Honorine (après sa mort on cassera la tasse) et deux
larges tranches de pain.
Ne lui donnez pas de café pour qu'elle puisse le faire elle-même, elle le passe dans
son mouchoir,’ zegt Ragotte, - Renards werkvrouw! - tot haar meesteres.
Eindelijk is Honorine vertrokken en: ‘Elle partie, on se gratte machinalement toute
la soirée’.
Dat ganse verhaaltje, Honorine, is trouwens een wonder van knappe notering. De
goedheid, de stumperigheid, de domheid, de koppigheid, de sluwheid en ook de
kwaadaardigheid van zo een tragische, stokoude bedelares, zijn er treffend en
ontroerend in weergegeven. Het vormt op zichzelf een compleet beeld van een stukje
landelijk leven, beter, raker en intenser wellicht dan het eerste, omvangrijker, toch
ook zo raak-en-intens-levend verhaal van het boekje: Ragotte getiteld.
Zie maar dit portret van Honorine, terwijl ze, eenzaam langs de wegen, naar het
huis van haar weldoeners gestrompeld komt:
‘Elle ne marche pas vite de peur de perdre ses savates. Elle s'arrête souvent, cherche
son équilibre, hausse les épaules et dit des mots.
C'est son bâton qui repart le premier et fait le premier pas. Il doit savoir marcher,
depuis le temps! Si la vieille meurt, hors du village, il est capable de rentrer tout seul
à la maison’.
Na het kopje koffie en de boterhammen zit Honorine slaperig op de bank.
‘Tandis qu'Honorine sommeille, il faut regarder une fois de plus sa figure, de
moins en moins agréable aux yeux. On dirait qu'une bête l'a longtemps grattée pour
y faire son gîte; c'était trop dur; la bête a renoncé’.
Haar weldoeners, bang dat haar een ongeval zou overkomen, hebben haar
afgeraden, ja, verboden, op marktdagen naar de stad te gaan. Doch Honorine neemt
er al niet veel notitie van: ‘Malgré ma défense, elle est retournée à la ville. Nous
l'apercevons qui revient par la traverse des champs, si courbée qu'elle paraît sans
tête, et que son bâton, où ses deux mains s'appliquent comme des noeuds, est plus
haut qu'elle.
Le vent lui relève son fichu, ses cotillons, et la fait chanceler
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sur les mottes.
A chaque instant, elle s'arrête et se redresse pour voir si le village s'approche, et
non par peur de se tromper de chemin, car elle est apprivoisée’.
Hoe oud en sukkelachtig ook, is Honorine toch nog helder en slim genoeg om van
ieder mogelijk voordeeltje te profiteren. Het heet dat ze doof is, maar alleen voor
wat ze niet graag horen wil. De vorige dag had ze een krop sla gekregen, en heeft
die verloren. Zij komt terug en zegt:
- Si seulement vous me donniez un pied de cette salade. Elle va monter! elle monte
vite de ce temps-là.
- Vous avez laissé perdre celle d'hier.
Honorine n'entend pas.
- Prenez-en un autre pied.
Honorine entend’.
Zij wordt zo afgeleefd en stakkerig, dat zij zich haast niet meer kan bewegen.
‘Elle ne s'embarque plus qu'avec un bâton et un parapluie. Du train dont elle va,
chacune de ses sorties est un si long voyage que le temps peut bien changer en route’.
Maar tóch blijft ze komen, en: ‘va s'asseoir au bord du vivier, geignante, et sa tête
ne fait que retomber dans ses épaules. On la surprend toujours comme si on la
réveillait’.
Haar weldoeners, door meelijden bewogen, zenden haar koffie, eten, geld aan
huis, om haar die lastige tochten te sparen, maar het helpt niets, zij kunnen haar niet
kwijt meer raken: krukkend en slepend komt ze toch nóg terug, ‘elle a beau avancer
à peine, comme si elle se déracinait à chaque pas, bientôt la revoilà encore!’...
Renards natuurgevoel is, zoals ik zei, niet minder diep, en raak en scherp in
uitdrukking, dan zijn mensentypen-waarnemingsvermogen. In een aantal korte
schetsjes en noteringen, die hij ‘Histoires Naturelles’ betitelt, typeert hij zomaar
leukweg, met losse hand, kleine tafereeltjes, kern en essentie van dingen, in schijn
onbeduidend, maar zó waar en echt gezien, met zó innig-veel gevoel voor ‘l'âme des
choses’, dat men ze zich haast niet anders meer kan voorstellen:
‘Le Corbeau.
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L'accent grave sur le sillon.
Canards.
Devant la porte fermée, ils dorment tous deux, joints et posés à plat, comme la
paire de sabots d'une voisine chez un malade.
Le Brochet.
Immobile à l'ombre d'un saule, c'est le poignard dissimulé au flanc du vieux bandit.
Le Ver Luisant.
Cette goutte de lune dans l'herbe.
L'écureuil.
Leste allumeur de l'automne, il passe et repasse sous les feuilles la petite torche
de sa queue.
Le Hanneton.
Un bourgeon tardif s'ouvre et s'envole du marronnier. Plus lourd que l'air, à peine
dirigeable, têtu et ronchonnant, il arrive tout de même au but, avec ses ailes de
chocolat’.
Wel eens is de schrijver ondeugend:
‘Le Taureau.
Comme il me regarde!
N'aie pas peur, Gloriette, il voit bien que tu as l'air d'une honnête femme’.
En dan weer innig-poëtisch:
‘Le Pinson.
Au bout du toit de la grange, un pinson chante. Il répète, par intervalles égaux, sa
note héréditaire. A force de le regarder, l'oeil trouble ne le distingue plus de la grange
massive. Toute la vie de ces pierres, de ce foin, de ces poutres et de ces tuiles
s'échappe par un bec d'oiseau.
Ou plutôt la grange elle-même siffle un petit air’.
En, om te eindigen, dit meesterstukje van schalkse persiflage:
‘La Chèvre.
Personne ne lit la feuille du journal officiel affichée au mur de la mairie.
Si, la chèvre.
Elle se dresse sur ses pattes de derrière, appuie celles de devant au bas de l'affiche,
remue ses cornes et sa barbe, et agite la tête de droite et de gauche, comme une vieille
dame qui lit.
Sa lecture finie, ce papier sentant bon la colle fraîche, la chèvre le mange.
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Tout ne se perd pas dans la commune’.
Zo is dit nieuwe boek van Jules Renard. Ik koos slechts enkele garven uit een
weelderige oogst, doch meen er genoeg van gezegd te hebben om er een belangstelling
voor op te wekken, die het óverwaard is.
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Tentoonstelling Emile Claus
Het was in Vlaanderen, te Astene-aan-de-Leie, ten huize van de meester... Evenals
ieder jaar was zijn grootste vriend, de bekende romanschrijver Camille Lemonnier,
bij hem komen logeren. Wie beiden kent, weet hoezeer zij aan elkander gehecht zijn
en hoe vaak de een de ander in zijn werk heeft geïnspireerd.
't Was droevig weer: het mistte en het regende. Van wandelen kon geen sprake
zijn. 't Was weer om te werken. Lemonnier wilde werken. Hij was van plan een
roman te schrijven uit het Vlaamse landelijk leven. Maar de ambiante stemming was
en bleef een grijze en een treurige, en hij wilde een boek schrijven vol licht en zon
en tederheid van lijn en kleuren. En eensklaps vroeg hij de meester: ‘Claus, wil je
eens ál je schilderijen voor mij ten toon stellen?’
Claus lachte, maar voldeed aan het verzoek.
Uren en uren, dagen en dagen, bleef Lemonnier starend, peinzend en... werkend
in het ruim atelier vol licht-stralende schilderijen. En zo werd geboren een der mooiste
boeken van het landelijk Vlaams leven, die ooit geschreven zijn: Le Vent dans les
Moulins!
Ik zal maar dadelijk bekennen, dat ik een van Claus' innigste en geestdriftigste
bewonderaars ben. Ik beschouw hem als de Vlaamse landschapschilder bij
uitnemendheid, als de man die, uiterlijk en innerlijk, met de diepste en ontroerendste
kracht, de ganse schoonheid van ons Vlaanderen heeft weergegeven. Zijn kunst is
doordrongen van de eigen poëzie en liefde van en voor zijn land. Men heeft hem
genoemd de schilder van de zon. Maar hij is meer dan dat: hij is de schilder van de
landelijke Vlaamse poëzie, in al haar ontelbaar afwisselende schakeringen en
stemmingen. Hij is de innig diepe kenner en
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‘voeler’ van het Vlaamse land.
Suggestief is zijn kunst, in hoge mate. Zie maar dat dennenbos, in bijna
eentonig-vale kleur. 't Is zó egaal, ja, zó neutraal van tint, dat de allereerste indruk
er werkelijk een van eentonigheid, bijna van saaiheid is. Maar voel nu, want een
gevoel is er in, dat zich onweerstaanbaar aan de toeschouwer opdringt. In die
eenkleurigheid en stilte vóélt men het leven van 't onzichtbaar wild, dat daar ergens
zit verscholen. Men ziet geen haas, geen fazant, geen konijn; men ziet geen
koddebeier, geen stroper noch een jager; maar men vóélt, intens, dat die daar ergens
zijn, dat die daar moeten komen. Het doffe schilderij begint eensklaps te leven; 't
grijpt aan van onverklaarbare emotie; de stemming ís er, de stemming die wij allen
kennen, de énige stemming die daar mogelijk is en die, elk ogenblik, als 't ware zich
handtastelijk zal openbaren.
Zie nu dat ander doek: een vroege lentedag, bij grijs en druilerig weer. 't Is eind
april. De populieren ontvouwen hun allereerste, tere blaadjes. De grond ligt week en
nattig en de ganse horizon is als één grijze sluier, maar een lauwe, wazige sluier,
waarachter men de kracht van de zon reeds voelt. 't Is een van 's meesters mooiste
stemmingsstukken. Men ruikt er als 't ware de opstijgende sappen van de aarde; men
voelt de broeierige lauwheid, de vruchtbaarheid, die alles doet herleven. 't Is op zulke
ochtenden, dat de koekoek zingt, regen, vruchtbare regen voorspellend; en, terwijl
men de knopjes en blaadjes voelt zwellen, is 't waarlijk of men ook de koekoek hoort
roepen, de onzichtbare, aanhoudend galmende koekoek, die roept dat de lente daar
is en dat het nog eens vruchtbaar-zacht gaat regenen.
En dan zijn zonnedoeken! Ik zou willen zeggen: komt allen kijken en bewondert!
Komt kijken wat de schilder weet te maken van een eenvoudig, grijs boerenhekje,
met een hoekje huis- of stalgevel, waar de dartele zon tegen aanspeelt! Komt kijken
wat hij gemaakt heeft van een boerderijtje in de zon, een ouderwets, Vlaams
boerderijtje, met groene luikjes en rood pannendak, waarop de zon schijnt door het
grillig lover van de bomen, dat wonder-trillend wisselspel van licht en schaduw, met,
om de hoek van 't huisje, 't open plekje, waar
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de zon, alleenheerseres, zich in haar eigen gloedweerkaatsing komt verlustigen! En
komt kijken, ten slotte, komt kijken naar de zon, die, in de volle zomer, zengt en
brandt, naar de bruingebrande, hijgende maaiers en pikkers, naar de eindeloze
gloedvelden van de rijpe oogsten, naar de akkers en de bossen, waar men zelfs, in 't
frisse van de schaduw, de hitte nog voelt stoven.
Claus' roem is in zijn eigen land niet meer te maken. Ook niet in Frankrijk en in de
grote steden van het buitenland. Sinds lang heeft hij er schitterend zijn naam gevestigd.
Maar Holland kent hem nog te weinig. 't Is niet onmogelijk, dat sommige van zijn
schilderijen, op het eerste zicht, de niet-gewende toeschouwer ietwat verbijsteren.
Bestaan er wel zulke kleuren in de natuur, zal men zich misschien afvragen? De
natuur zelf, die Claus schildert, zou daarop het beste antwoord kunnen geven. Wie
dáár met hem geleefd heeft, wie naast en met hem heeft leren zien, zal niet lang
twijfelen. Claus is de gewetensvolste landschapschilder, die ik ken. Wat hij schildert
heeft hij niet alleen innig-diep en poëtisch gevoeld, maar ook materieel gezien. Op
alle uren van de dag, in alle stemmingen, onder alle licht-effecten en schakeringen,
heeft hij de natuur, waarin hij leeft, bespied. Geen kleuren, zegt hij wel eens, hoe
schel en hoe geweldig ook, kunnen de tintlende rijkheid van sommige lichteffecten
benaderen. Kijk maar b.v. naar een groen-bemoste boomstam in oranje-avondlicht.
Welke verf zal zulke glorie weergeven? Neemt de felste kleuren van 't palet en plaatst
die naast de werkelijkheid; gij zult onmiddellijk overtuigd zijn.
En nog iets: in zijn appreciatie dient de toeschouwer volle rekenschap te houden
met het groot verschil tussen het Hollandse en Vlaamse landschap. In Holland is de
stemming grootser, zwaarder, donkerder. Het groen van weilanden en bomen is er
somberder; de kleur van de aarde grijzer, bruiner. Vlaanderen is blond en wazig,
oneindig-fijn soms in nuances, lichter, intiemer, met groen van weilanden en bladeren
dat, op sommige momenten, louter goudgeel kan worden.
In die fijnheid van licht en nuances, in die ijle, blonde teder-
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heid van kleuren, ligt Vlaanderens grootste bekoring. Niet steeds heeft Claus die zó
gevoeld en geschilderd als nu. Hij heeft gewerkt, gezocht, geploeterd soms. Maar
eindelijk heeft hij 't gevonden, en sinds de laatste vijfentwintig jaren is zijn ‘oeuvre’
één stijgende glorie van schoonheid geworden. Ik hoop, dat mijn diep-overtuigde,
geestdriftige bewondering voor onze grote Meester, ook hier een weerklank moge
vinden.
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Renaert de Vos
Uit het Middelnederlandsch herschreven door Stijn Streuvels
Opgeluisterd met teekeningen door GUSTAAF VAN DE WOESTIJNE.
Uitgegeven door L.J. Veen, Amsterdam.
Ik kan me voorstellen dat Streuvels, onder het ‘herschrijven’ van dit beroemd
Vlaams-middeleeuws dierenepos, een oprecht en aanhoudend genot heeft gesmaakt.
Het lag daar, als ‘geknipt’ voor hem, en, zoals het onder zijn hand in deze nieuwe
bewerking geworden is, zo had hij het zelf, van meet af aan, kunnen uitvinden en
dichten.
Ik heb moedwillig, vooraleer mijn lezing te beginnen, het oude gedicht willen
vergeten; en getracht mij te verplaatsen in de geest en de gemoedsstemming van hen
voor wie deze nieuwe bewerking bestemd is.
Voor wie is ze dan eigenlijk bestemd? Streuvels zegt het ons in zijn voorrede:
‘Te mijner verontschuldiging, omdat ik het eerbiedweerdig, oude kunststuk durfde
aan te raken breng ik in: dat mijn eenig doel was, die kennismaking wat te
vergemakkelijken door er eene hedendaagsche en gebruikelijke lezing van te maken;
- het om te schrijven zóó dat het werd tot een levend boek in de handen van alle
vlamingen die het kunstwerk in den eigen middeleeuwschen dichttrant niet genieten
kunnen’.
Na deze verklaring zou het wel zeer onbillijk zijn het nieuwe met het oude te gaan
vergelijken. Men moet er willen tegenover staan alsof het oude oorspronkelijke niet
bestond, en zich ook op geen hoger intellectueel peil gaan stellen, dan dit van de
toehoorders die tot het genieten van 't verhaal werden genood. En dan blijft er waarlijk
nog genoeg van over om een paar prettige avonden mee door te brengen.
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Ik stel mij voor: een ouderwetse, Vlaamse boerderij, bij winteravond. Buiten is het
guur en donker en giert de wind om de eenzame hoeve. Alle dagwerk is geëindigd,
de beesten liggen rustig in hun stallen, de waakhond slaapt in zijn hok. Alles rust tot
de volgende dag. Maar daarbinnen, in de bruingerookte keuken, waar het oude
kashorloge als een stokoud mens met mensen-aangezicht dromerig-tikkend in een
hoek staat; waar het tin en koper rustig glimt tegen de wanden en deur en luiken
dichtgesloten zijn, is het gezellig warm om de brede, zwarte haard, waarin het
houtvuur dansend laait en knettert. Daar zit de oude boer in zijn leunstoel, pijprokend,
daar zit de boerin met haar brei- of verstelwerk; daar zitten de zonen en de dochters;
daar zitten de knechts en de meiden; en één is er die hardop voorleest uit een boek,
bij 't schijnsel van een lampje op een tafeltje.
Hij leest voor van Reinaert de Vos en zijn deugnietstreken. En zie, ze zijn allen
zo innig geboeid, ze lachen en genieten, ze voelen zich helemaal thuis in het aardig
en koddig verhaal. 't Is alsof het zich in hun dagelijkse, welbekende omgeving
afspeelde. 't Is dat veel van die dieren hun intiem bekenden zijn. Hoezo? Door aloude
overlevering, door de sage, door de vertellingen van hun ouders en voorouders, door
Reinaert, ja, door het oude volksboek zelf dus, dat de mensen uit de tijd wél degelijk
gelezen en begrepen hadden. Iets daarvan is in 't geheugen van de opvolgende
geslachten blijven hangen: grootmoeder sprak soms nog van Grimbert de das, van
Bruintje de beer, van Isegrim de wolf en Hersinde zijn vrouw, van Cuwaert, Canteclaer
en Tybaert en niet alleen vertelde zij ervan zoals men doet van dieren, maar ook nog
wel alsof het mensen, bekende mensen uit haar omgeving waren. Een of andere
slimme, bedrieglijke boer noemde zij Reinaert, die of gene valse, ruwe kerel Isegrim,
enz. enz.; en de kinderen en kleinkinderen zeiden het haar na en zetten de door de
jaren wel wat uitgewiste, maar toch nog levende traditie voort. Zoals Streuvels zeer
terecht in zijn voorrede opmerkt: ‘Ga maar eens na hoeveel dierennamen uit het
gedicht onze eigen familienamen geworden en gebleven zijn tot heden toe’.
Zo is ons Vlaamse volk van het platteland dus onbewust, door de oude traditie,
gans ontvankelijk voorbereid om van een
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boek als dit met grote belangstelling en liefde te genieten. Zal dat gebeuren? Ik vrees
ervoor. Ik vrees dat mijn illusie, en wellicht ook de illusie van Streuvels - de gezellige
avondvoorlezing, 's winters in de eenzame boerderijen, niet verwezenlijkt zal worden.
Ik denk dat ook dit boek, evenals zoveel andere, nog het genot zal moeten zijn van
lezers voor wie het niet bestemd is. Wat leest toch de Vlaamse boer, heden ten dage?
Niets. Of leest hij wel iets, dan is 't een of ander horribel centenblaadje, dat vol staat
met aanrandingen, branden, rampen, moord en diefstal, dat is zijn hopeloos
geestesvoedsel. Dát en verhandelingen over aller-kleinzieligste dorpspolitiek. Wat
een veld ligt daar nog braak in Vlaanderen! Wie brengt daar ooit enig licht van
onpartijdige geschiedenis, van elementair-geestelijke opvoeding, van wetenschap en
kunstgenot? Wie doet de Vlaamse boer nog eens olijk glimlachen en gezond lachen
om de sluwe, zo echt-menselijke streken van een Reinaert?
De kunstenaar kan het niet bekoren. Hij volbrengt gewetensvol de taak waarvoor
hij zich geschapen voelt. Hij gooit met milde hand zijn rijkdom om zich heen en kan
slechts met lede ogen toezien als zij, voor wie zijn giften bestemd zijn, zelfs het
gebaar vergeten hebben, waarmee zij die schatten moeten tot zich halen.
Reinaert is zeer vermakelijk opgeluisterd door de tekeningen van Gustaaf van de
Woestijne. In een wereld waar de dieren als mensen spreken, heeft de tekenaar van
pas gevoeld, dat de gezichten van die dieren ook wel een ietwat menselijke uitdrukking
mochten hebben. Zijn gekroonde koning Nobel zet dan ook een zeer humaan
leeuwengezicht met rimpels van echt koninklijke zorg, en bij de begrafenis van Coppe
schreien de kippen echte oude-wijventranen. Ook het landschap is van een
allergrappigst ‘simplisme’. De zon straalt spaken uit als van een wagenwiel, de
naalden van de sparreboompjes kan men tellen en een heuvel is een heuvel; iets dat
zo uit de grond oprijst en zo weer in de grond verzinkt. Werkelijk een alleraardigst
boek voor de Vlaamse boeren, die 't helaas! niet zullen lezen.
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Virginie Loveling
In deze tijd van droeve lelijkheid, in deze tijd van walgwekkende
Duitse-operette-kluchtmanie, van krasserige grammofoonmuziek en mensonterend
cinematograaf-gedoe; in deze ruwe, grove tijd, waar de meeste mannen zó uitsluitend
door de strijd om het bestaan zijn in beslag genomen, dat voor Kunstgenot geen
uurtje van hun drukbezette dag meer overblijft, terwijl de vrouwen, althans in hun
straattoilet, zich zó hebben toegetakeld, dat zij als levende karikaturen, als
verbijsterende monumenten van ‘De Lelijkheid’ over de wereld lopen... in zulk een
tijd van allerdiepst verval is het toch een verademing, nog hier en daar, al is 't ook
maar als zeldzame uitzondering, een openbaring van eerlijke schoonheid met frisse
kracht te zien opbloeien. En eigenaardig mag het heten, dat zulks in de laatste tijd
herhaaldelijk voorkomt bij een volk dat als geheel niet hoog staat in cultuur, en in
een land, waar, onder vele opzichten, nog middeleeuwse toestanden heersen:
Vlaanderen, het lang en diep gezonken Vlaanderen ontwaakt tot zelfbewustzijn
en wil eindelijk zijn echte kunstenaars leren kennen en vereren!
Wil Vlaanderen dat eindelijk en werkelijk?
Ja.
Dikwijls werd de blijde boodschap ten onrechte verkondigd. Maar nu... nu is het
feit onloochenbaar.
Vlaanderen, dat wij allen voor de Vlamingen verloren waanden, Vlaanderen is
ontwaakt en herleeft.
Er is een blijde, jeugdige geestdrift onder 't Vlaamse volk gekomen. Wie twintig jaar
geleden onder dat volk leefde en er in die tijd een kunstuiting bijwoonde, hij vergelijke
toen met nu, en groot zal zijn verrassing wezen.
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Toen,... toen werd men lachend aangekeken, als men de naam had ‘zich met Kunst
bezig te houden’. - ‘Vous vous occupez encore toujours de littérature?’ klonk het in
't Frans, altijd en uitsluitend in 't Frans, op dezelfde toon waarop men zou gevraagd
hebben: ‘Hou je er nog altijd die rare soort van kippen in je volière op na?’ Maar
nu... nu is er onder de jongere Vlaamse generatie een soort eerbied voor de kunstenaars
ontstaan; en meteen - en dit is 't beste, - is ontstaan het zolang ontbrekend gevoel
van eigenwaarde en rasbewustzijn.
Eens, op een autoreis met Maeterlinck, kwamen wij in een zeer klein en ver van
alles afgezonderd grensgehucht, waar de beroemde dichter zijn naam moest aangeven
en een stuk ondertekenen. 't Kommiesje dat hem hielp keek als verbouwereerd op
toen het die naam hoorde en vroeg mij fluisterend, achter Maeterlincks rug:
- Is dat de grote, de beroemde, wiens werken ik alle heb gelezen?
- Tiens, c'est une lampe qui veille au noir de la nuit, zei Maeterlinck met zijn
rustig-flegmatische glimlach, toen ik hem naderhand 't geval vertelde.
Welnu, zo is het op 't ogenblik ook in Vlaanderen. Hier en daar, in de donkere
woestijn der onwetendheid, zijn er, onder de opkomende jeugd ‘des lampes qui
veillent’. En niet slechts enkele, maar vele zijn er reeds, en wel voornamelijk onder
de nederige klasse, daar waar men ze 't minst zou verwachten. Het is een zeer
eigenaardig verschijnsel in Vlaanderen, dat het licht niet van hoog naar laag, maar
wel van laag naar hoog zal komen. De banaal-verfranste hogere standen: de rijke
burgerij, de adel, zijn meestal grenzeloos-onwetend en moeten door de minderen
van stand, door de werkersklasse en de geringe burgerij, hun eigen bijzondere mannen
en kunstenaars en meteen de waarde van hun stambewustzijn leren kennen, Professor
Bolland is ons, niet lang geleden, in Vlaanderen grote, harde waarheden komen
zeggen. Af en toe heeft hij zelfs meer dan de waarheid gezegd en, door de gloed van
zijn overtuiging meegesleept, wel eens zijn doel voorbijgestreefd, wat zwakheid gaf
naast heel veel kracht. Toch heeft hij goed gedaan. Zijn striemende zweepslagen
raakten geen
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dode, noch ongevoelige lichamen. Maar wist hij wel genoeg af van het bestaan der
‘lampes qui veillent’ in Vlaanderen, en op wier jeugd en kracht de schone toekomst
rust? Want zij zijn het ook die er het eerst aan gedacht hebben hun beroemde
schrijfster Virginie Loveling een nationale hulde te brengen.
Het is mijn bedoeling niet Virginie Loveling aan de lezers van Op de Hoogte voor
te stellen. Ik vertrouw dat haar naam en haar werken voldoende bekend zijn. Wie
van ons heeft niet haar verzen en die van haar zo liefderijke en talentvolle
jonggestorven zuster Rosalie op de schoolbanken geleerd? Wie kent niet haar romans
en novellen, waarin een gans tijdperk van Vlaams leven is vereeuwigd?
Ik noem slechts voor memorie onder vele: de Novellen en Nieuwe Novellen, Het
Hoofd van 't Huis, Idonia, In onze Vlaamsche Gewesten, De Bruid des Heeren,
Sophie, Een dure Eed, en nu het laatste, nog niet lang verschenen Een Revolverschot.
Telkens wanneer ik de boeken van V. Loveling lees en herlees, is 't mij te moede
alsof ik, in voortdurende verrukking, wandelde midden in een reeds ietwat verwijderd
land van allerliefste en allerinnigste bekoring. Het Vlaanderen dat zij beschrijft, de
toestanden die zij erin ontleedt en de personen die zich daar bewegen, het zijn meestal
de toestanden en de personen, het is het mooie Vlaanderen van zowat een kwart eeuw
geleden. Het Vlaanderen van de lieve kleurenhuisjes en de ouderwetse interieurs,
waar nog oliepitjes branden in plaats van petroleumlampen en waar de oudjes met
witte vleugelmuts en spannend bruin lint nog aan het spinrad zitten; het Vlaanderen
van de slingerpaadjes en de holle wegjes tussen 't bloeiend koren; het Vlaanderen
van de houten molentjes, de strooien daken en de ontroerend-poëtische, witte, oude
kerkjes; het Vlaanderen, helaas! dat met de dag verdwijnt, door het moderne leven
ontsierd, overweldigd en verdrongen.
Nevele, haar geboortedorp, lag in die tijd nog zonder enige praktische verbinding
met het grote stadsverkeer. Er was geen spoor, - die is er nog niet, - er lag geen
stoomtram, - die is er pas gekomen - er waren geen rijwielen noch automo-
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bielen: de enige aanraking met de buitenwereld was een aller-afschuwelijkste postkar,
een oorverdovend schok-en-rateltuig, een echte middeleeuwse ‘coach’ gelijk de
Deadwoodcoach van Buffalo Bill, die drie- of viermaal daags haar schaarse passagiers
naar en van het verafgelegen, kleine, landelijke spoorwegstation bracht. Brak er
onderweg iets aan de postkar, lag het dorp 's winters ingesneeuwd met ontoegankelijke
wegen, dan was meteen ook alle gemeenschap met de verdere wereld afgebroken en
men kon zich in een woestijn-oase of op een eiland wanen.
In dat dorp, dat anders toch een groot en schoon dorp was, met een vrij talrijke
bevolking, heeft Virginie Loveling meer dan veertig jaren van haar leven
doorgebracht. Al de mensen kende zij er - en allen kenden haar; maar niemand
vermoedde, zelfs in de verste verte niet, waaraan zij, en haar zuster Rosalie, hun
leven besteedden. Zij kon er gans gerust haar typen (en hoe typisch waren zij, in dat
van alles afgezonderd oord) bestuderen, ze konterfeiten naar het leven en ontleden
in hun ziel, zonder er ooit door iemand in haar werk gestoord te worden.
Haar boeken zijn dan ook vol van die typen en indrukken, ontleed met een
waarheid, een fijnheid en een diepte van gevoel, die ze voor eeuwig fris en levend
houdt. Bij haar komen we nooit, of bijna nooit, in de te zoete, romantische stemming
van vrouwe Courtmans of Conscience; ook niet in de wrange, harde trant van vele
latere schrijvers, die meer door de sociale en morele ellende van het Vlaamse volk
getroffen werden: haar typen zijn eenvoudig van een zuivere waarheid uit een betere
tijd, toen de strijd om het bestaan nog minder heftig woedde, of toen de nederigen
het kwellend verlangen naar een beter lot nog zo bitter niet voelden. Een
onuitsprekelijke ‘charme’ doorademt al die werken, en telkens weer denkt men met
weemoed: hoe jammer dat al dat pittoreske en toch zo innig-ware niet altijd kan
blijven duren. Trouwens Virginie Loveling heeft haar kunst niet beperkt tot loutere
belangstelling voor de minderen van stand onder de plattelandsbevolking. Wel
integendeel. Haar werk is synthetisch, omvat het gehele Vlaamse leven. Een aantal
van haar romans - misschien wel de meeste - zijn genomen in de betere
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standen, voornamelijk in de kringen van de gegoede burgerij, waaruit zijzelf afstamt.
En ook daar is de ontleding telkens van een raakheid en het gevoel van een fijnheid,
die voortdurend bewondering wekken. Als eenzame waarneemster voelt men haar
daar staan, eenzaam zowel in haar eigen milieu als in de omgeving van de minderen,
eenzaam in de nooit-uitgedrukte, maar aldoor gevoelde voornaamheid van haar
intellectuele beschaving en verfijning, die telkens weer aanstoot krijgt door het
omringend leven. Zij staat alleen, en ziet en voelt, en in haar boeken voelen de
vrouwen uit haar stand dikwijls haar eigen heimweeïg leed en haar stilweemoedige
verzuchting mee. Nooit zit zij gans onbevangen mee aan tafel, vóór het gastmaal
waaraan de anderen zich te goed mogen doen. Zij zou wel willen, zij glimlacht
sympathiek met de anderen mee, zij benijdt soms het geluk van algehele overgave
om zich heen; maar zij kan niet, zij staat er toch altijd enigszins buiten, omdat zij dat
alles objectief blijft beschouwen, omdat het haar mooie zending op de wereld is met
ongekende knapheid te analyseren en voor eigen genot daaruit alleen te kiezen het
soms o zo bescheiden deeltje, dat haar dan ook werkelijk dienen en als een kind
gelukkig maken kan.
Op de 28ste april dus zal Vlaanderen te Gent zijn grote schrijfster plechtig vieren.
Het zal een mooie en indrukwekkende betoging wezen. ‘Les lampes qui veillent’
zijn klaar en in niet gering getal zullen zij opkomen om de bewonderenswaardige en
geëerbiedigde vrouw te aanschouwen.
Laat ons hopen, dat ook de hulde van Nederland, dar haar vóór Vlaanderen kende
en waardeerde, op het feest niet zal ontbreken.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

203

Over Hendrik Conscience
Nu geheel het Vlaamse land weldra het eeuwfeest van Hendrik Conscience gaat
herdenken, heeft het mij niet van belang ontbloot geschenen, eens na te gaan in
hoeverre de populaire romanschrijver bij uitnemendheid heden ten dage nog door
zijn volk gekend, gelezen en gewaardeerd wordt.
Het onderzoek dat ik daarover heb ingesteld heeft niet de pretentie een volmaakt
beeld van de toestand weer te geven: ik ben niet verder gegaan dan tot mijn
onmiddellijke omgeving, maar die omgeving is op zichzelf een beknopte synthesis
van het gehele land, en zoals de toestand daar in mijn nabijheid is, zo zal hij wellicht
ook, op enkele wijzigingen na, over geheel Vlaams België wezen.
Ik ben van huis tot huis gegaan, heb met de mensen uit verschillende standen wat
gepraat, en dan opeens de vraag gesteld:
Weet ge, dat er weldra, over het ganse land, grote feesten zullen plaatshebben ter
vererende nagedachtenis van Hendrik Conscience?
Al de ouderen van dagen en ook velen van middelbare leeftijd wisten wie Hendrik
Conscience geweest was en hadden min of meer van hem gelezen. Velen zelfs hadden
destijds álles van hem gelezen en zijn boeken zorgvuldig bewaard. Ook de hele
kleinen kenden hem, hadden van hem op school door hun meester horen voordragen.
Maar de jonge volwassenen, die van twintig tot dertig jaar, in de bloei en de kracht
van hun leven, wisten daar het minst van af, hadden er vroeger wel van gehoord en
misschien van gelezen, maar dat was zogoed als vergeten geraakt.
De boeken, echter, bestonden meestal nog in de huizen. Die lagen ergens diep in
de la van een oude kast, vergeeld en half vergaan, als dingen, die hun doodsslaap
zijn gaan slapen.
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Somtijds, als men een stukje papier nodig had om iets in te pakken en dan juist geen
oud courantje ter beschikking vond, werden er een paar blaadjes uitgescheurd. Dat
mochten moeder en vader niet weten, die zouden misschien wel geknord hebben;
maar de jongeren vonden dat zo erg niet. De jongeren... neen... die lazen, die kenden
Conscience niet meer.
Zo vond ik de toestand in de kom van de dorpen: velen hadden Conscience gelezen;
geen, of althans weinigen, lazen hem nu nog.
Op het platteland, in de verre gehuchten, was het enigszins anders gesteld. Daar
ben ik bij mensen gekomen die nooit iets gelezen hebben en nooit iets zullen lezen;
bij mensen voor wie papier, bedrukt of onbedrukt, juist zoveel cent per kilo waard
is. Maar 'k ben er ook bij anderen gekomen - en dat was mij een aangename en
troostende verrassing - die de boeken van Conscience bezaten en die nog geregeld
lazen en herlazen.
Ik ben er onder andere op een ouderwetse, grote, mooie boerderij geweest - een
boerderij met pittoreske strodaken en knoestig-kromme fruitbomen, ver afgezonderd
op een klein gehucht en gans omringd door vette weilanden vol grazend vee en
uitgestrekte bossen, die in de lente trillen en schallen van uitbundig vogelgezang een boerderij waarvan de poëtische schoonheid mij reeds mijn leven lang bekoort,
en waar ik zo af en toe, als op een pelgrimstocht, weer heen ga. Ik ken de mensen
die er wonen; boer en boerin zijn oud, maar zij hebben talrijke kinderen en nu de
boer zelf niet meer werken moet, is het hem een groot genot geregeld zijn krantjes
en af en toe een boek te lezen.
Zijn boeken... Altijd dezelfde: de werken van Conscience!... Stil-genietend kan
hij daar uren lang mee zitten, zich in zijn vredig oud-leven in de romantische
atmosfeer van de beminnelijke volksschrijver verplaatsend. Men moet hem van geen
andere schrijvers spreken, die bestaan niet voor hem, die wenst hij niet te kennen.
De leesbare romanlectuur begint en eindigt voor hem met Henri Conscience, is
definitief in Conscience en zijn werk verenigd en vereeuwigd. Eens vroeg hij mij of
het waar was, dat ik ook boeken schreef. Onver-
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hoeds-verrast gaf ik een vaag-ontwijkend antwoord; maar hij drong helemaal niet
aan, hij had dat blijkbaar slechts gevraagd om mij te bewijzen, dat hij ook wel
enigszins op de hoogte was, en voelde verder niet de minste nieuwsgierigheid om er
meer van af te weten.
De invloed van Conscience op de Vlaamse bevolking is enorm geweest, maar bestaat
heden ten dage nog slechts hier en daar in de dorpen en op 't platteland als een bijna
vergeten overlevering van vroeger. De banaal-verfranste burgerij van de grote steden
en de onwetende adel zullen er zelfs niet aan denken nog een boek van hem ter hand
te nemen. En ook de stadsarbeiders, geheel en al gegrepen door de sociale strijd,
vinden in zijn te zoete en te brave verhalen hun gading niet meer. De proletariërs die
Conscience beschreef, lijken dan ook in de verste verte niet meer op de stugge strijders
van de tegenwoordige tijd. Het zijn meestal gedweeë wezens, berustend in hun
ondergeschikt lot, aannemend, als een onomstootbare natuurwet, dat er rijken en
armen, heersers en onderdanigen op de wereld moeten zijn. Een socialistische leider
zei mij onlangs - en van zijn standpunt kon ik hem zeker geen ongelijk geven - dat
Conscience met al zijn zoete beminnelijkheid en ondanks zijn buitengewoon-boeiend
talent van verteller, eigenlijk een ontzenuwende werking op de proletariërsklasse
zou uitoefenen, moest zijn invloed over het hedendaagse arbeidersvolk nog even
sterk als vroeger zijn.
Andere horizonnen hebben zich over de wijde wereld geopend; wat ons destijds
boeide, voldoet ons niet meer, en ik heb zelf eens willen nagaan welke indruk, na
reeds zoveel jaren, de lezing van een werk van Conscience nu op mij zou maken. Ik
heb niets speciaals willen uitkiezen, ik heb zomaar de hand uitgestrekt en gegrepen
wat er in kwam.
De Plaag der Dorpen.
‘Op eenen namiddag keerden twee buitenlieden van eene naburige stad naar hun
dorp terug.
Het oord, waar zij zich bevonden, was een allerschoonst landschap in het Hageland;
zij volgden eene baan, die nevens
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den rug van eenen heuvel, dwars door den bruinen ijzersteen was gegraven, en over
hoogten en door diepten in zonderlinge bochten voortslingerde, totdat zij het punt
zou bereiken, waar ginds in de verte een kruisken met zijnen vergulden haan boven
het donkere geboomte flikkerde. Aan de eene zijde van den weg verhief zich de
uitgegraven wand van ijzersteen, welks donkere verf door de slingerende ranken der
braambosschen met liefelijk groen en purper was versierd. Daarboven ontstonden
sterk-bewogene gebergten, die het gezicht langs dien kant beperkten... Maar van tijd
tot tijd zonk ook de grond tot een weelderig dal. Men kon alsdan van deze hoogte
met eenen enkelen blik de gansche landstreek beheerschen en zien hoe de
dennenbosschen, als boven elkander gestapeld; langs den rug der heuvelen opklimmen
en afdalen; en - immer in toon verminderend - allengs zich verwijderen, kleiner
worden en verflauwen, totdat hun groen zich met de dampen der kimme tot een zacht
nevelgordijn versmelt’.
Bekoring... er gaat, ondanks de verouderde trant en de meermaals onzuivere
weergave van de visie, een eigenaardige bekoring uit van dat schrijven. 't Kan mooier,
juister, echter,... en toch, men is gecharmeerd en wil graag verder lezen. ‘De eene
was een oude man met grijze haren en diep gerimpeld aangezicht... Degene die naast
hem stapte, was een jonge kerel, wien gezondheid en kracht op het jeugdig gelaat
aanlachend blonken. Eene schoone lakensche klak hing hem op het linkeroor en liet
zijne bruine lokken over zijne schouders wiegelen; de strik van een veelkleurigen
halsdoek daalde zwierig tot op de borst van zijnen fijnen kiel. Van stille vrolijkheid
glommen hem de zwarte oogen; om zijnen mond speelde een zoeten glimlach, en de
vluchtige blikken, welke hij soms in het ronde wierp, waren vol eenvoud en mild
betrouwen in het leven’.
Daar komen wij al goed in het romantische. Zo'n boer past in zo'n landschap en
wij stribbelen niet tegen, maar laten ons gedwee-glimlachend meeslepen wanneer
de gemoedelijke schrijver hun het conventioneel taaltje in de mond legt, dat ze zeker
nooit gesproken hebben:
- Maar, vader, ik begrijp u niet, zeide de zoon, er ligt u iets
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op het hart. Waarom verklaart gij het niet?
- Het zou u te zeer bedroeven, Lucas.
- Mij bedroeven? Wat mag het zijn?
- Kom, gij zoudt het toch haast vernemen. Weet gij wat de notaris van onzen
eigenaar in de stad mij heeft gezegd? - Boer Staers wordt morgen of overmorgen
door gerechtsdienaars van zijne hoeve gezet!
- Hemel! en Clara? antwoordde de grijsaard. - Zij heeft dit ellendig lot niet verdiend,
maar zij moet haren vader volgen waar hij gaat.
Evenmin zullen wij tegenstribbelen wanneer de jongeman een poosje daarna tot
zijn vader zegt:
- Vader ik bemin Clara!
En wij nemen grif aan dat de oude man daarop antwoordt:
- Maar hoe kunt gij weten of zij voor u dezelfde genegenheid gevoelt?
En dat de zoon verduidelijkt:
- Ik weet het niet, vader, maar de oogen, de stem, iets dat ik niet uitleggen kan,
iets geheims, alsof onze zielen maar ééne ziel meer waren.
Zodat wij ook ten slotte in het geheel niet verwonderd zijn, wanneer de jeugdige
boerin ons onder de volgende, verleidelijk-interessante trekken wordt voorgesteld:
‘Zij was schoon van gelaat en rank van leest, iets ernstigs en lijdzaams was er in
den langzamen blik harer zwarte oogen. Alhoewel hare verbruinde wangen van
eenige magerheid getuigden, de arbeid had hare leden sterk gemaakt. Zij droeg het
hoofd recht; en om haren fijnen mond lag eene uitdrukking geplooid, die men lichtelijk
van fierheid zou hebben kunnen beschuldigen, hadde niet elkeen in het dorp geweten,
dat er geen zachtaardiger, geen ootmoediger meisje te vinden was. Het eeuwig
mijmeren en denken, het dragen van een treurig lot zonder uitzicht, zonder hoop,
had de twee kleine rimpelen rond hare lippen gegraven’.
Conscience leerde zijn volk lezen en wist het vooral romantisch te boeien. De bekoring
die hij uitoefende, vooral op eenvoudige, ietwat dweperig-aangelegde gemoederen,
was overgroot, zó groot en zó uitsluitend, dat die bekoring met
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hem en met zijn werken onder het volk ophield, en dat geen enkel van zijn volgelingen
noch opvolgers ooit het hart van dat volk heeft kunnen winnen. Wie eenmaal
Conscience had genoten kon onmogelijk nog van een ander auteur gaan houden.
Die toestand is, althans onder de plattelandsbewoners, vrijwel onveranderd
gebleven. De plaats, die Conscience openliet blijft open, ruim en wijd over de
geestesleegte van het achterlijk Vlaams platteland.
En terwijl geen lezers meer te vinden zijn om een nieuwe volksschrijver aan te
moedigen en te steunen, vrees ik wel dat er ook geen artiest meer zal gevonden
worden om dergelijke lezers te bekoren en te boeien.
De tijden zijn veranderd.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

209

Naar aanleiding van Stijn Streuvels' boekje: De landsche woning in
Vlaanderen
In een klein boekdeeltje, getiteld De landsche woning in Vlaanderen, dat overvloedig
versierd is met eigenaardige, fotografische reprodukties van schilderachtige Vlaamse
boerderijtjes en andere landelijke woningen, heft Stijn Streuvels - en niet ten onrechte
- een noodkreet aan, om te waarschuwen tegen het gevaar, dat dit ouderwets
natuurschoon meer en meer met vernietiging bedreigt.
Helaas! Niet alleen de pittoreske oude huisjes en hoeven, maar het natuurschoon
van 't gehele Vlaamse landschap, heeft voortdurend ontsiering en ondergang te
duchten.
Wat was Vlaanderen nog mooi, zowat een dertig jaar geleden! Wie herinnert zich
niet die naïeve, mooie, oude kerkjes, witgekalkt en grijsgetorend, zoals ze zich daar
op de malsgroene oevers stonden te spiegelen, onder hemelsblauw en witte wolken,
in 't kalme, diepe water van de zacht kronkelende Leie! Er zijn er nog wel, en, als
enige juweeltjes staan ze nog hier en daar, in hun ontroerend-poëtische eenzaamheid
te dromen; maar hoeveel zijn er niet, zonder enige noodzakelijkheid, gesloopt en
vervangen door die lelijke, naakte, smaak- en sierloze gebouwen van rood baksteen,
die men tegenwoordig kerken noemt!
Hetzelfde gebeurt met de bomen. Waren er geen kastelen omgeven door uitgestrekte
parken in Vlaanderen, er zouden haast geen grote bomen in Vlaanderen meer bestaan.
Staat, provincie en gemeente, in plaats van als verdedigers en bewaarders van de
schone, oude bomen op te treden, schijnen alleen te azen op neervellen, uitrooien,
vernietigen.
Het is een misdaad en een schande. Het is de daad van een
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regering of bestuur, voor wie ideaal en schoonheid niet bestaan en die slechts het
bekrompen-kleinzielige, het laag-bij-de-grond-utilitaire van de dingen voelt en ziet.
Hoe kan het dan ook anders of zulk ellendig voorbeeld, van hoger uitgaande, moet
op de geest van het individu zijn verderfelijke invloed doen gelden? Wat staat, en
provincie, en gemeente in 't groot aan Vandalismen uitvoeren, dat doet maar al te
vaak de particuliere eigenaar op kleiner schaal. Ook hij, zonder enig
kunst-of-schoonheidsgevoel bezield, rooit maar uit, hakt maar om, vervangt het
poëtische oude door het lelijke nieuwe.
Daar is niet mee te redeneren. De enige redenering, waarvoor zo iemand nog
vatbaar blijft, is die van 't geldelijk belang; en 't is dan ook niet meer in naam van de
bedreigde schoonheid, maar in naam van zijn bedreigde eigenbelangen, dat men de
hedendaagse vandaal dient aan te spreken.
Men zou hem moeten waarschuwen: ‘Pas op! Denk aan je vroegere kortzichtigheid
en stommiteiten! Je had mooie, oude bomen op je erf staan en je hebt ze voor wat
duiten neergehakt om bezemstelen in de plaats te zetten. Je erf heeft er zoveel aan
geldelijke waarde door verloren. Je bezat mooie, ouderwetse kasten en tafels en
klokken en je hebt ze van de hand gedaan of ingeruild tegen nieuw klatergoed, dat
hoegenaamd geen waarde heeft. Nu heb je nog die pittoreske huizekes en boerderijtjes,
met lemen muurtjes en met strooien daken en je denkt eraan die te vervangen door
rode baksteen en gegolfd plaatijzer. Pas op! Doe dat niet; want je gaat weer een
stommiteit bedrijven! Vertrouw vooral je eigen smaak niet, want je hebt geen smaak:
je hebt alleen maar wansmaak! Denk wel dat alles wat jij lelijk vindt heel mooi is,
en alles wat jij mooi vindt lelijk! Pas op! Laat staan; dat oude en vervallene wordt o
zo zeldzaam en krijgt daardoor steeds groter schoonheidswaarde, die in geldelijke
waarde om te zetten is, terwijl de rode baksteen en 't gegolfde plaatijzer met de dag
goedkoper worden’.
Zo zou men ongeveer tot die barbaren moeten spreken en zo lijkt mij dan ook dat
boekje van Stijn Streuvels wel geschikt om als inleiding tot dergelijk vervolg te
dienen.
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Naar aanleiding van Karel van den Oevers Kritische opstellen
Dit boek is door een klerikaal geschreven: een oprechte, en overtuigde,
volbloed-klerikale Vlaming. Ieder oordeel van hem over litteratuur, poëzie, filosofie,
kunst of sociologie, wordt getoetst aan een beginsel, aan zijn onwankelbaar-vaststaand,
religieus beginsel.
Op zichzelf valt daar niets tegen te zeggen. Maar terwijl het alvast een ondankbare
en vrijwel nutteloze taak is, kritiek over kritiek te schrijven, wordt het haast
ondoenlijk, waar zich telkens systematisch een sectarisch beginsel op de voorgrond
dringt, dat zelfs in de verste verte met eigenlijke kunst of zuivere filosofie niets te
maken heeft.
Ik zal er mij daarom ook niet aan wagen. Zulk iemand als de schrijver van dit
werk, staat zover af van andersdenkenden, als een Papoea in levensopvatting
verwijderd staat van een Europeaan. Geen enkel, absoluut geen enkel punt van
aanraking, geen schim zelfs van neutraal of ideëel gebied, waar de verschillende en
toch wederzijds oprechte meningen elkaar zouden kunnen ontmoeten.
Zulke mensen moesten maar uitsluitend en alleen over zichzelf en hun partijgenoten
schrijven. Die kennen zij, die kunnen zij begrijpen, beoordelen, ontleden en bestrijden
of waarderen. Al het overige staat geheel en gans buiten hun bereik en hun begrip,
behoort tot een ziels-en-gedachtewereld, die ten eeuwigen dage voor hen gesloten
blijft.
Ik zal maar geen voorbeelden aanhalen. Ze liggen voor 't grijpen in dit trouwens
litterair niet kwaad-geschreven, papierdikke boek. Het krioelt ervan en het maakt
zelfs de indruk alsof de auteur zich gans speciaal vermeid had in een machteloos en
overspannen peuteren juist aan dátgene, waar
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hij niets van begrijpt noch van begrijpen kan. En dat oordelen over wat zo eindeloos
vreemd-ver buiten hem ligt, maakt hem dan ook onrechtvaardig en kwaadaardig,
terwijl hij - ik wil er geen ogenblik aan twijfelen - eerlijk en onpartijdig wenst en
denkt te zijn.
Neen: ik ben en blijf vast overtuigd, dat wij de mentaliteit van de Papoea's verkeerd
beoordelen, evenals de Papoea's ook ónze mentaliteit onder een verkeerd licht
beschouwen. Er staat een muur tussen beide, enorm, somber, ondoordringbaar en
onoverschrijdbaar. En daarom vind ik het ook zeer te betreuren, dat de heer Van den
Oever zich niet heeft beperkt tot uitsluitende ontleding van zijn eigen rasgenoten.
Het had ons de moeite gespaard hem op dit essentieel verzuim en wanbegrip in zijn
dik boek te wijzen.
Maar dan zou het boek ook heel wat minder dik geworden zijn.
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Onuitgegeven voorrede
In 1915 maakte de uitgever S.L. van Looy te Amsterdam het plan om onder de titel
‘A la Gloire de la Belgique’ een bloemlezing uit de Belgische letterkunde te doen
verschijnen. Deze zou bestaan uit een Frans en uit een Vlaams deel. Het eerste zag
het licht met een voorrede van Emile Verhaeren; het tweede werd persklaar gemaakt
doch kwam door verschillende omstandigheden niet uit. Hiervoor schreef Cyriel
Buysse een inleiding. Wij zijn in de gelegenheid dit curieuze onuitgegeven proza van
de Vlaamse meester hierbij voor 't eerst af te drukken. Men moet bij de lezing rekening
houden met de tijd, de omstandigheden en het doel waarvoor het geschreven werd.
Het is mij te moede alsof zij allen levend om mij heen staan, de hechte,
Vlaams-Belgische kunstenaars van 't woord, die hier in hun werk naar voren treden...
Er zijn geen ouden van dagen en geen doden meer: allen schijnen ze mij even jong
en levenslustig, in de volle kracht en frisheid van hun kunst.
Er zijn er uit de steden en er zijn er uit de velden. Er zijn er die mij spreken van
het roemrijk, tragisch, groots verleden; en er zijn er die mij met zachte glimlach
vertellen de poëzie van het landelijke leven, de eigenaardigheid der mensen, de
arcadische schoonheid der landschappen en hemelen, de geur der bloemen en de
zang der vogelen.
Ik ken ze allen. Ik ken de klank van al hun verschillende
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stemmen. En die stemmen, - dat weet ik, - zijn de klare, zuivere stemmen van ons
eigen land en volk. Niet allen hebben de volmaakte Schoonheid van de Kunst in hun
werken gevoeld en vertolkt, maar echt zijn ze allen: echt als de grond waarop ze
staan en het eigen leven, dat de bron was van hun scheppingen.
Een wilde storm van geweld en wreedheid heeft over ons heen gewoed. De nobele,
grijze monumenten van de oude steden, die daar stonden, vast en fier, als
onvergankelijk-levende tradities uit een weergaloos verleden en als onverwoestbare
bakens voor een machtig-sterke toekomst, zijn ten gronde vernield. De schone, zachte
velden, zo vol tederheid en vrede en poëzie, zijn omgewoeld en van elkaar gereten;
en daar waar dromerig de lentevogels kweelden en hun liefdenestjes bouwden, dreunt
nu de grond onder het bonzen van de kanonnen. De bekoorlijke, lichte dorpjes, zo
rijk en fris van kleur en tinten, als eilandjes van weelde in een groene zee, liggen tot
somber puin vergruisd, de schone hoeven branden, het land is uitgeperst en
kaalgeplunderd, beemden en beken zijn rood van het onschuldige bloed van
Vlaanderens zonen, en over die ganse streek van ellende en verlatenheid, die als één
reusachtig kerkhof is geworden, heerst nu de vreemdeling, de vijand, de overweldiger,
krachtens het ruwe, brute recht van de sterkste.
Alles is dood. Alleen de geest: de geest van 't volk, de geest van 't land houdt nog
het leven!
Die geest is zijn ziel en zijn hart en die geest is onsterfelijk! Hij leeft in Vlaanderens
kunst, door alle eeuwen heen. Hij heeft gejubeld en gezongen in de roemrijke tijden
van de vrije Gemeenten; hij heeft getreurd en geweend en gerouwd in de lange jaren
van vreemde onderdrukking en vervolging; hij is in woeste opstand opgebruist, onder
het luiden van de stormklok in de Belforten; maar gelééfd heeft hij altijd, in glorie
of in tegenspoed, fier, hardnekkig, veerkrachtig, ontembaar, telkens weer onverwacht
en onstuimig opwellend als men hem dood waande, omdat hij eeuwigdurend is,
omdat hij niet sterven kán en niet sterven zál.
Men moge onze steden vernielen tot er geen twee stenen naast elkaar meer overeind
staan; men moge de dorpen leegplun-
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deren en de velden verwoesten tot er geen korenhalmpje tussen het woekerend onkruid
meer opschiet; men moge 't volk uitmoorden en verjagen tot er geen man meer aan
de ploeg staat en geen vrouw meer aan het spinrad zit: de geest, de hechte, trouwe,
eigen geest van 't Belgisch-Vlaamse volk zal alles overleven; en 't laatste woord dat
't laatste kleine kind van 't laatste plekje Vlaamse grond zal uitspreken, zal het woord
zijn van de zuiver Vlaamse geest, de klank van het ras en de stem van het land, en
dan niet enkel meer uit haat of moedwil of uit opstand, maar als een kreet van de
Natuur zelf, omdat het er geen ander kent, omdat er op die plek geen ander hecht
geluid bestaat, noch kan bestaan.
Dit zijn de somberste voorspellingen. Dit zijn de voorspellingen van de dood en het
einde van alles: de dood van Vlaanderens volk.
Kan dat? Wij willen het niet geloven. Zou het mogelijk zijn, dat zoveel schoons
en heerlijks op elk gebied van kunst ons door de eeuwen heen werd overgeleverd,
om tijdens óns eigen bestaan voor altijd in het Niet te verdwijnen? Is het mogelijk
dat zoveel uitingen van zuiver Vlaamse ziel en zuiver Vlaamse geest, niets zouden
zijn dan vage schimbeelden en uitgestorven, holle klanken, vormeloos en zonder
nagalm door de verdere generaties heen? Dat schilders als de Van Eycks, Rubens en
Jordaens en zo ontelbaar veel anderen, hun machtige gewrochten, - die levende
getuigenissen van zoveel schoonheid, kracht en liefde, - zouden hebben gepenseeld
en een ganse, glorierijke kunsttraditie in 't leven geroepen, om die te zien doodbloeden
en vergaan in een afschuwelijke poel van mensonterend, laag en ruw geweld? Dat
een volksgedicht als Reinaert de Vos, dat een epos als Tijl Uilenspiegel niet zouden
blijven voortleven met de ziel van 't volk die ze geïnspireerd en als 't ware geschapen
heeft, omdat dit volk zelf, als eigen natie, van de wereldbodem zou verdwijnen?
Neen, duizendmaal neen: het is niet mogelijk! En, moest het tóch gebeuren, welnu,
dan heeft het verder leven voor ons geen de minste waarde noch betekenis meer.
Dan maar de dood en in de dood de eeuwige vergetelheid van een wereld, die zo
hopeloos zou vernietigd hebben wat zij zo ontzaglijk
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rijk en schoon en levenskrachtig had geschapen.
In deze verzameling zult gij, lezer, vinden iets van wat onze dichters en schrijvers
uit verleden dagen en van de tegenwoordige tijd gewrocht hebben.
Ik ben niet bang voor onverschilligheid van uwentwege, want ik weet dat, wat
hier staat geboekt, de stem, de ziel, de geest, het geweten en, met één woord, de
essentie zelf van ons volk is. Ik weet, dat waar zij ons de schone landschappen van
de Vlaamse streek voor ogen toveren, 't gevoel, dat hen daarbij bezielde, als een klare
bron van geestdrift en van liefde uit hun hart gesproten is; en ik weet ook, dat waar
zij ons de grootse macht en praal van de nobele, oude, Vlaamse steden beelden, zij
zelf diep ontroerd hebben gestaan voor zoveel luisterrijke schoonheid en dat hun ziel
tot in haar fijnste vezels heeft getrild van hoge trots en vrome eerbied. Ik weet hoe
innigdiep ze zich gevoeld hebben de verantwoordelijke dragers van dat rijk verleden
en met welk een smachtende liefde zij hebben gestreden om de edele traditie
ongeschonden aan de toekomst van hun ras over te leveren.
De toekomst!... Somber, helaas! ziet zij eruit! Zij ziet eruit als een donkere nacht,
als een afgrond waarin wij allen zullen vergaan. Maar ook ons verleden heeft zulke
tijden van verschrikking en afschuw gekend; wij zijn terneer getrapt geweest,
verwoest, verkracht, in schijn vernietigd, en toch zijn wij telkens, weer met
onverdelgbaar taaie levenskracht weer opgestaan.
Een volk als het onze, dat zo afgrijselijk veel geleden heeft, schijnt niet te kunnen
sterven. De ongenadige Natuur eist martelaren, doch martelaren schreeuwen hun
gruwelijk-onrechtvaardig lijden in het aangezicht van de Mensheid uit, en deze kreten
zijn het, die weergalmen door de generaties van de toekomst heen en het Geweten
van de Wereld levend houden.
Wij, de kunstenaars, zijn de stem, de tolk van dat Geweten. Een nieuwe toekomst
zal voor ons een nieuwe kunst scheppen, en die kunst van bijna bovenmenselijk
lijden, die kunst van smart en rouw en woede en bloed en tranen, die kunst van
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onverzettelijke levenskracht en hoge trots zal nogmaals zijn een zuiver
Vlaams-Belgische kunst: de ziel, het hart en ook de geest van het gefolterd
Vlaams-Belgische martelaarsvolk.
In de loop der eeuwen werden wij beurtelings door vele grote volken overweldigd
en mishandeld. Wij zijn om beurten Frans geweest, en Spaans, en Oostenrijks en
Hollands, maar altijd, onuitroeibaar, in de kern van ons onverwoestbaar wezen, zijn
wij zuiver Vlaams gebleven. Het waren slechts namen die men, van buiten af, op
ons plakte: de ziel, de aard bleef, ongeraakt en onvergankelijk.
De Vlaamse ziel! Wie daaraan denkt in deze tragisch-sombere dagen, ziet als vanzelf
het troostvol en bekoorlijke beeld van Vlaanderens verpersoonlijking - Uilenspiegel!
- vóór zijn vertwijfelende geest verrijzen. Die is als 't ware levend uit het verleden
weer opgestaan en naar ons toegekomen, zoals hij eenmaal opstond uit zijn graf; en
't is alsof zijn guitige ogen ons weer toelachen en of wij hem nog, in onverstoorbaar
optimisme, zijn onvergetelijke laatste woorden horen uitspreken:
‘Est-ce qu'on enterre Ulenspiegel, l'esprit, Nele, le coeur de la Mère Flandre? Elle
aussi peut dormir, mais mourir, non! Viens, Nele.
Et il partit avec elle en chantant sa sixième chanson, mais nul ne sait où il chanta
la dernière’.
Ook wij weten niet waar en hoe wij ons laatste lied zullen zingen. Maar, ondanks
alle rampen, die ons land geteisterd hebben, behouden wij het vast vertrouwen, dat
de smartkreet van heden onze zwanenzang nog niet is.
De vruchten van de Natuur kunnen tijdelijk vernietigd worden. De Natuur zelf,
Vlaanderen, het hart, de ziel, de geest, de kunst van onze zoete, milde, heilig-geliefde
Moeder-Vlaanderen, die doodt men niet.
Die wíl niet sterven.
Die kán niet sterven.
En die zál niet sterven!
September 1915.
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W.G. van Nouhuys
Met weemoed en liefde denk ik aan hem die ik voelde als een vriend van 't eerste
ogenblik dat ik hem zag en die inderdaad, zo lang hij leefde, mijn vaste en getrouwe
vriend gebleven is. Hoelang is dat nu wel geleden? O, reeds zovele jaren! Met hem
zijn mijn eerste indrukken over Nederland vereenzelvigd. Want hij was het, die mij
daar de eerste gastvrijheid aanbood, die mij als 't ware loodste in dat nieuwe leven,
waar ik later veel zou omzwerven.
Ik herinner mij nog duidelijk die glanzende namiddag in september. Wij wandelen
door 't Grote Bos. De hoge, donkergroene kruinen droegen reeds gouden najaarstinten,
die glinsterden in de zon. De hemel was van het diepst-en-zuiverste helblauw en op
de rimpelloze, zwarte vijvers dreven opgekrulde, dorre blaadjes, als broze schuitjes
van versleten klatergoud.
Waarom nu die precieze herinneringen? Wat heeft het te betekenen, dat wij even
samen op een bruggetje stonden en daar in de donkere diepte naar die licht-drijvende
blaadjes keken? Het was zo eigenaardig: ofschoon geen ademtochtje blies, scheen
een van de blaadjes, één enkel, als 't ware door een intens innerlijk leven bezield.
Het schoof met snelle vaart over de onbewogen oppervlakte, zwenkte naar links,
zwenkte naar rechts, keerde zich om, draaide terug, scheen al die andere, trage of
roerloze blaadjes, te willen opporren, achtervolgen en plagen. 't Had in zichzelf niets
te betekenen. Het had geen andere betekenis dan dat we 't samen opmerkten en erom
glimlachten. Maar eigenaardig is mij de gewaarwording steeds bijgebleven, dat hij
mij dat deed opmerken en er een soort pittoreske waarde aan hechtte: een klein, op
zichzelf onbeduidend detail, dat leven geeft. 't Was of hij mij, in
vriendlijk-glimlachende stilte, een onvergetelijke les van ‘la
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vie des choses’ gaf.
Hij gáf les. Maar hoe goed, hoe wijs, hoe bescheiden! Men kwam naar hem toe,
niet om een les te worden opgedrongen, maar om, als een grote gunst, van wat hij
zei te mogen genieten. Zijn oordeel, alleen zijn oordeel was de beste en de
vruchtbaarste aller lessen. Ik mag hier wel, geloof ik, in naam van zeer velen spreken.
Wij allen, jonge auteurs, zijn met schroom en eerbied, met angst en hoop naar hem
toe gekomen. Hij was niet licht tevreden. Veel kennende, fijn en diep voelende, eiste
hij ook veel. Maar hoe gelukkig was hij als hij werkelijk prijzen mocht! Geen inniger
genot voor hem dan weer eens een nieuw, en jong en fris talent te ontdekken. Een
enkel woord van goedkeuring bij hem had groter waarde dan bladzijden van anderen.
En zijn ontboezeming van geestdrift en bewondering, áls die zich uitte, mocht gelden
als de vaste sanctie der voortreffelijkheid van een geschreven kunstwerk.
De kunst voor hem, - hoeft het gezegd? - was 't hoogste en bijna het enigste. Het was
zijn grote steun en levenstroost in de vele rampen die hem geteisterd hebben. Zijn
schone, heldere geest was als de veilige haven van zijn diep-ontredderd wezen. Is
hij wel ooit gans ontmoedigd geweest? Nooit, zelfs onder de zwaarste beproevingen,
heb ik hem moedeloos aangetroffen. Hij droeg de hardste slagen met stoïcijnse
gelatenheid.
Evenals zijn vreugde, was zijn smart uiterlijk stil, bedwongen. Hij kon zich stalen
tegen 't noodlot en filosofisch in het onoverkomelijke berusten. En toch: welke
afgronden van wee en levensbitterheid moesten soms in hem verborgen liggen!
Eenmaal, slechts één enkel maal heb ik hem als 't ware tegen 't Noodlot zien in
opstand komen. Dat was bij 't graf van zijn innig-geliefde, enige dochter. Hij stond
daar, bij de open kuil, bleek, stug, stram, gebogen. Roerloos zag hij zijn dierbaar
kind in de aarde neerdalen. Toen kwam een van de bedienden met een platte schaal
vol witte bloemen naar hem toe, om er een greepje van over de kist te strooien.
Vreemd keek hij deze man even aan en had een korte aarzeling, alsof hij niet goed
begreep wat men van hem verlangde. Maar toen hij 't besefte schudde hij energisch,
heftig bijna, het hoofd, en
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een plooi van onuitsprekelijke bitterheid kwam om zijn hardgesloten lippen. Neen
neen, dat nutteloos en futiel gebaar van enkele bloemen over een houten kist te
strooien had geen betekenis voor hem. Té diep gevoeld waren zijn smart, zijn liefde
en zijn rouw, om die door enig uiterlijk vertoon te vertolken.
Wat is het leven hard, wreed-hard geweest voor deze goede, wijze en zachtzinnige!
Het leven heeft hem onmeedogend achtervolgd, hem slag op slag gegeven, tot hij
eindelijk geknakt ten gronde lag. Hij heeft gestreden, onverpoosd, aanhoudend, met
nooit falende moed en nooit heeft hij de vruchten van zijn zware arbeid mogen
plukken. Steeds is hij geweest de stille, harde werker, die de zege voorbereidt; nooit
de triomfator, die stralend-zegevierend door de erepoorten rijdt.
Wat heeft hij niet gestreden en gezwoegd voor de victorie van zijn dierbaar
tijdschrift! Want zijn tijdschrift was het, de vrucht en het kind van zijn arbeid, laten
wij, zijn mederedacteuren, dat maar ootmoedig bekennen. Hij heeft ervan gekend
de harde last, de eerste, moeilijke jaren, hij heeft het op zien groeien en zien sterker
worden, maar de eindelijke overwinning, dat, wat hij vooral geschapen had, neen,
hij heeft het niet mogen beleven. Toen hij zijn zware taak volbracht had, toen zijn
werk ‘af’ was, is hij heengegaan en heeft hij het grootmoedig, als laatste en rijkste
geschenk, voor anderen achtergelaten.
Ik ken geen schoner en triestiger beeld van hardnekkig volgehouden moed en
onoverwinnelijke tegenspoed op de wereld...
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Herinneringen aan Emile Verhaeren
Ik zal maar niet over de dichter spreken. Anderen hebben het gedaan, of zullen het
doen, wellicht beter dan ik zou kunnen. Hij is ook zó groot en hij staat zó hoog, dat
men hem maar moet lezen. Dat zegt alles. Als er ooit één dichter op de wereld heeft
bestaan, die gans zijn ziel heeft uitgesproken, dan is het wel Verhaeren.
Ik wil alleen van hem spreken als mens, en vriend, zoals ik hem gekend heb: alleen
van hem vertellen enkele kleine anekdoten, zoals ik die bijwoonde. Waar het een
man geldt als Verhaeren, heeft alles, zelfs het geringste, zijn waarde. Ook al belichtte
het met vroomheid bijgedragen kleinood slechts heel even 'n klein hoekje van zijn
mooie leven, dan nog zou het de moeite waard zijn het aan de vergetelheid te
ontrukken. Hij is niet zo heel vroeg op mijn loopbaan verschenen. Volop, hoewel
nog niet universeel, was hij reeds beroemd, toen wij voor de eerste maal elkanders
handen drukten.
Ik herinner mij nog heel precies waar het gebeurde.
't Was op een winteravond, in het mooie, sombere, viriele Gent. Wij hadden enkele
vrienden onder elkaar: Maeterlinck, Charles Van Lerberghe, Grégoire Le Roy, Charles
Doudelet, nog een paar anderen, een door ons ingerichte tentoonstelling van
schilderijen geopend en hij, Verhaeren, had er een korte rede uitgesproken. Onze
beroemde Vlaamse landschapschilder, Emile Claus, was ook bij ons, en ik zie nog
de geweldige gebaren waarmee Verhaeren, na afloop van de plechtigheid, zijn oude
vriend bij zich trachtte te houden. Maar Claus, die buiten woonde, wilde volstrekt
weg, moest absoluut zijn trein halen; en daar stonden die twee 'n ogenblik
wild-gesticulerend onder een straatlantaren: Verhaeren met zijn beide, lange, schrale
grijp-armen om Claus' mager
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middel geslagen; en Claus zich kronkelend en zich eindelijk loswringend, waarop
hij dadelijk in de richting van 't nabije station wegholde, nog even schichtig, met zijn
priemende ogen omkijkend, of de ander hem niet achtervolgde.
Ach! wat lijkt dat alles lang en ver verleden en hoe zijn we later allen uit elkaar
gespat! Maeterlinck en Verhaeren naar Frankrijk, Doudelet naar Italië, ik naar Holland,
Le Roy naar Brussel en Van Lerberghe naar... l'autre rivage... naar de dood! En welke
dood... in een krankzinnigengesticht! Kort vóór het einde ging Maeterlinck hem daar
nog even opzoeken. Van Lerberghe, hoewel hopeloos van zijn verstand beroofd,
herkende toch zijn oude vriend. Hij barstte in tranen uit toen hij hem zag en riep:
- Oh! Maurice, le passé! Le passé!
Maar het was slechts een kort-heldere opflikkering van het geheugen. De non die
hem verpleegde, bracht hem zijn eten en dadelijk greep hij naar zijn lepel en begon
er zegevierend mee te zwaaien, luid-jubelend en krijtend als een kind. O! wat lijkt
dat alles droevig-lang en ver geleden!
Toen Claus die avond eindelijk weg was, gingen wij allen in groep verder de
straten in om ergens samen te souperen. Sinds jaren was Verhaeren te Gent, - de stad
waar hij zijn eerste opvoeding ontvangen had, - niet meer geweest, en bevreemd
keek hij op naar de hoge, sombere gebouwen, en vroeg naar namen van bekenden;
en vóór een smalle, donkere straat hield hij eensklaps palstil en riep uit:
- Is dat hier niet de Savaanstraat, waar het Collège Sainte-Barbe staat?
Daar was het inderdaad en hij wou dat grote gebouw nog eens bekijken, waar hij,
naast Maeterlinck, Van Lerberghe, en Le Roy zoveel lange jaren op de schoolbanken
gezeten had.
Gelukkige jaren? Ja en neen. Zij spraken over dat verleden en haalden veel oude
herinneringen op. Verhaeren, aan de overkant van de straat tegen een huis geleund,
keek naar de hoge ramen op en schudde het hoofd. Neen, het had bij hem geen
aangename souvenirs achtergelaten. Te veel dwang, zei hij, en te weinig vrijheid. Je
kon je daar niet uiten; je kon niet... Hij drukte 't niet verder in woorden uit, wat je
daar al niet kon; maar hij schetste brede gebaren met zijn beenderige handen in
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de duisternis; en zei, dat hij er nu genoeg van had gezien. Hij greep Maeterlinck
vertrouwelijk onder de arm en zo liepen zij daar een ogenblik samen langs het trottoir:
Maeterlinck groot, fors en vierkant, Verhaeren eerder klein, schraal en
huiverig-voorovergebogen in zijn winterpels, de haren lang, de snor nog langer, zijn
bruine deukhoed ietwat achterover op het hoofd.
Aan tafel, waar we vlak tegenover elkander zaten, kon ik hem eerst lang en goed
opnemen. Hij was de oudste van ons allen en ieder van ons, - ook Maeterlinck beschouwde en bejegende hem als de ‘Meester’. De stille deferentie, die wij hem
betuigden, maakte hem ernstig en tevens vagelijk wantrouwend. Af en toe schoot
zijn groenachtig oog, door het lorgnet, een starre vraagblik op ons af. En dat oog
scheen te vragen: ‘Is het nu ernst met jullie, of houdt ge mij voor de gek?’ 't Was
ernst, 't was diepe ernst, wij zagen allen zeer tegen hem op. Hij kwam ook zo heel
zelden in ons kleine midden en dat gaf een zekere gêne, iets van benauwdheid. En
aangezien wij nu toch eenmaal zo ernstig en gewichtig deden, werd hij op zijn beurt
ook ernstig en gewichtig en sprak met gloeiende geestdrift en brede gebaren over
kunst. Je kón van hem de blik niet afwenden en je moést naar hem luisteren, terwijl
hij sprak. Er stak in hem een kracht die je dadelijk geheel en al in beslag nam. Alles
in hem sprak, betuigde, overtuigde. Zijn rechte blik, waarvan de lichte uitstraling je
als 't ware doorpriemde; de diepe groeve-rimpels van zijn voorhoofd; zijn dikke,
lange, rosse snor, die als 't ware in onstuimige, ongelijke golven rechts en links van
zijn mager gelaat stond uitgezwommen; en dan zijn handen, zijn lange, schrale,
zenuwachtig-bewegende handen; alles sprak en leefde en trilde aan hem; en zijn
geestdrift werkte aanstekelijk; je volgde zijn ritme, je schetste instinctmatig zijn
gebaren na, je golfde en beefde met hem op en neer, en je zat nog gans onder de
bekoring als het bij hem reeds uit was en hij eensklaps om zijn eigen opwinding aan
't lachen ging, argeloos als een kind.
Het kinderlijke in Verhaeren! Niets kon aardiger, spontaner, uitbundiger opbruisen
dan zijn vrolijkheid. Aan datzelfde souper, waarvan ik hier vertel, werd mij, op een
gegeven
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ogenblik, door de schilder Doudelet iets gevraagd, waarvoor ik mijn notitieboekje,
dat ik meestal bij mij heb, moest raadplegen. Ik ging dus in mijn zak en haalde het
boekje te voorschijn. Terwijl ik erin bladerde, ging eensklaps aan de overkant van
de tafel een stem op, die zei:
- Dat is mijn zakboekje.
Verwonderd keek ik op en zag Van Lerberghe, die met een soort van angstige
gejaagdheid, zijn hand dwars over de tafel in mijn richting uitstak.
- Pardon, amice, ge vergist u, het is wel degelijk mijn boekje, antwoordde ik kalm.
Nu was Van Lerberghe een zeer goedig en zachtaardig, maar buitengewoon
wantrouwig man. Toen reeds, zonder dat zijn vrienden er iets van vermoedden, begon
de vervolgingswaan in hem te spoken en ik kon hem maar niet overtuigen, dat ik wel
mijn notitieboekje en niet het zijne in handen had. Zelfs toen ik, een beetje kregel
wordend, het hem eindelijk aanreikte en hij het kon doorbladeren, scheen hij mij nog
niet ten volle overtuigd.
Verhaeren, over de tafel gebogen, sloeg met stijgende belangstelling het grappig
schouwspel gade. De rimpels van zijn voorhoofd schenen zich dieper in te groeven,
zijn aangezicht kleurde zich hoger, zijn lichte ogen glinsterden vochtig en zijn dikke,
lange snor scheen over zijn bovenlip te dansen. En eensklaps barstte 't bij hem uit,
hij kronkelde zich, sloeg met zijn beide vuisten op de tafel en beukte ze daarna rechts
en links op de schouders van zijn vrienden, terwijl hij schaterlachte met een diepe,
als het ware hinnikende lach, die zijn ogen tranen en zijn ganse lichaam schudden
deed. De ganse tafel lachte aanstekelijk mee, behalve de arme Van Lerberghe, die
nog steeds wantrouwend en verbouwereerd, mij het boekje over tafel terugreikte.
Na die eerste avond van onze kennismaking heb ik Verhaeren dikwijls teruggezien.
Ik heb hem gezien onder velerlei omstandigheden en in zeer verschillende landen
en plaatsen. Ik heb hem ontmoet te Brussel, in Vlaanderen, te St. Cloud en Parijs, in
Holland. Ik heb hem herhaaldelijk zijn schone, machtige verzen horen voordragen
en ik heb hem horen

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

225
spreken bij allerhande plechtigheden: bij de begrafenis van George Rodenbach, bij
net grote feest ter ere van Lemonnier, bij zoveel andere gelegenheden. Tijdens zijn
rondreis door Holland, heeft hij enige dagen bij mij vertoefd. Ik zie hem nog van de
trein stappen, aankomend uit het Noorden, in het somberig-kille Staatsspoorstation
in Den Haag. Hij huiverde, met hoge schouders in zijn winterpels geduffeld, de beide
handen in zijn bontmouwen weggedoken en zijn eerste woorden waren:
- Il fait froid en Hollande.
't Was eigenaardig: hij liet zich weinig over Holland uit. Ik geloof niet, dat hij veel
van het moderne Holland afwist. Holland, voor hem, was Rembrandt, Vermeer, Frans
Hals; en verder kwam 't refreintje, dat ik bij zijn aankomst hoorde, meer dan eens
terug:
- Il fait froid en Hollande.
Ook in Vlaanderen, op ons buiten, heeft hij enkele dagen doorgebracht. Hij was
er samen met onze gemeenschappelijke vriend, de Franse schrijver Léon Bazalgette.
Hij kwam toen pas uit Rusland, opgetogen over zijn prachtige reis en over al de
wonderen, die hij daar gezien had. Het is alsof ik hem nog zijn bezoek hoor vertellen
aan een beroemd klooster in de buurt van Moskou, 's winters, in de sneeuw. Hoe
wist hij dat alles in vormen en in kleuren vóór je te doen leven: de tintelende kou in
't stralen van de zon; de eindeloos-genuanceerde sneeuw onder de hardblauwe hemel
en de feeërieke, verblindende schoonheid van al die groene, rode, gouden koepels!
Een paar uur van ons buiten af woonde zijn en mijn grote vriend: de
landschapschilder Emile Claus. Claus was in die dagen pas van een lange reis in
Noord-Amerika terug. Toen Verhaeren, die zijn oude vriend nog in de Verenigde
Staten waande, dat hoorde, kende hij geen rust meer vóór hij hem gezien had. Hij
wilde absoluut Claus van zijn reis horen vertellen en op een middag ging ik de schilder
per auto afhalen.
Wie ooit Claus in zijn grappige verhalen heeft gehoord, zal begrijpen welke
voorstelling wij hierbij te genieten kregen. Claus was buitengewoon op dreef die
middag; hij gaf ons zijn
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vertoning (want dat was het) buiten vóór 't perron, en Verhaeren, die op een bank
bij een tafeltje zat, kraaide letterlijk van dolle pret, terwijl hij onophoudelijk herhaalde:
- Encore, Clausken, encore, encore!
Hij was niet te bedaren, de tranen liepen over zijn wangen en toen het uur gekomen
was dat Claus vertrekken moest, reed hij in de auto mee, om tot het laatst van de
uitbundige verhalen van zijn vriend te genieten.
Een kind, een echt dol, uitgelaten kind was de magnifieke, grootse dichter in zulke
ogenblikken!
Eind juli, deze zomer, in Parijs, heb ik hem voor 't laatst ontmoet.
Ik vond hem zwaar gedrukt en zéér verouderd. De wrede oorlog had van hem een
ander mens gemaakt. Hij had iets schrikachtigs, iets beverigs en zwaks gekregen.
Men voelde in hem de man, in wie alles wat aan 't leven waarde geeft: geloof, illusie,
ideaal en mensenliefde, plotseling omgewoeld en verbrijzeld is geworden. Men
voelde, dat hij de mensheid niet meer herkende, niet meer begreep, en vreselijk leed
onder dit niet-meer-herkennen noch begrijpen. En toch had hij nog plannen; vele
grote en vaste plannen: lezingen in Frankrijk, in Spanje, in Engeland, in Noorwegen.
Rouaan was een van de eerste plaatsen, die hij moest bezoeken en zou meteen,
helaas, de laatste zijn.
Op die droeve, grijze maandagmiddag ontving ik, met de Franse mail, om vijf uur,
zijn pas verschenen, laatste boek: Les ailes rouges de la Guerre. Ik had pas de
vriendelijke opdracht gelezen en was het boek aan het doorbladeren, toen iemand
met de avondcourant in mijn kamer kwam en hevig geschokt uitriep:
- Hoe afschuwelijk: Verhaeren is dood!
Verhaeren is dood...
Ik moet die woorden steeds herhalen en de ellendige betekenis kan haast niet tot
mij doordringen.
Verhaeren dood! Waarom moesten wij ook hém nu nog verliezen! Rust er dan een
vloek op 't ongelukkig vaderland? Kán het, mág het niet meer leven, nu ook de
grootste onder de
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grootsten en de beste onder de besten van ons worden weggerukt! Enkele maanden
geleden was ik te Londen in gezelschap van een andere vriend: Emile Waxweiler,
de beroemde socioloog en staathuishoudkundige, die na de oorlog België economisch
zou herschapen hebben. Wij spraken lang over de toekomst en ondanks alles was hij
vol vertrouwen en wist hij mij iets van zijn optimisme te doen delen. Twee dagen
later was hij dood, door een vrachtauto vermorzeld, in een buitenwijk van Londen,
in een van de stilste en eenzaamste straten van de stad, waar in een ganse week
misschien geen twintig auto's langskomen!...
Het is een vloek, die op ons rust!
Wij zijn gebukt, gedrukt, de mokerslagen van het noodlot vallen verpletterend op
ons neer.
En toch... is onze laatste kracht nog niet gebroken. Onze geest leeft nog; en ook
ons hart, en ons geloof.
‘Est-ce qu'on enterre’, zei Uilenspiegel, ‘l'esprit, Nele, le coeur de la mère Flandre?
Elle aussi peut dormir, mais mourir, non! Viens, Nele.
Et il partit avec elle en chantant sa sixième chanson, mais nul ne sait où il chanta
la dernière’.
Ons laatste lied, ons droeve stervenslied, neen, het is nog niet gezongen.
Wij kijken nog naar 't Oosten, wel zwaar bedroefd, maar niet wanhopend; en onze
strakke ogen van vurig verlangen wachten in een vrome, stille bede op de
troostend-zachte schemeringen van de dageraad, die de gruwbare somberheid van
deze onheilsnachten weer verjagen zal.
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Jean Tousseul
La Mort de Petite Blanche, Imprimerie Coopérative, rue des Augustins,
Huy, Liège.
In de droeve tijden die wij beleven, heb ik meer dan eens, - en meestal vruchteloos,
helaas! - gesnakt naar iets dat ik zou kunnen zien, of horen, of lezen, of genieten,
zonder daarbij een wrange nasmaak van toorn, ongeduld, teleurstelling of verachting
te proeven. Het lezen van couranten wordt je doorgaans tot een aanhoudende ergernis
om al de leugens en lafheden, die daar zwart op wit gedrukt in staan. Wie kan b.v.
nog een politiek discours van een groot politiek man aanhoren of een verklaring van
een grote diplomaat lezen, zonder daarbij van haat en minachting te grijnzen?
Lelijkheid, leugen en valsheid zijn alomtegenwoordig; en men trekt zich maar liefst
van de mensen terug, om in de eenzaamheid en de afzondering misschien nog enige
troost en zuiver genot te vinden.
Dit genoegen heb ik gesmaakt bij de lezing van Jean Tousseuls boekje La Mort
de Petite Blanche.
Ik denk niet, dat veel Nederlandse lezers weten wie Jean Tousseul is. En ik geloof
dat er nog minder zijn, die zijn boek zullen gelezen hebben.
In de geestdriftige en bewonderende voorrede, die de bekende Belgische romancier
Georges Eekhoud ervoor schreef, lezen wij, dat hij, die zich achter het weemoedig
pseudoniem van Jean Tousseul verschuilt, een gewezen steenhouwer is uit de
provincie Namen. Ziehier wat de jonge auteur, in alle eenvoud, over zijn eigen zijn
en wezen, op een vraag van Eekhoud, in 1918 antwoordt:
‘Ik zal U mijn geschiedenis in enkele regelen vertellen, want ik wil u niet nutteloos
tijd doen verliezen. Ik ben zevenen-
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twintig jaar oud. Mijn vader, - de goede lieve man is gestorven, - werkte in de
zinkovens van Sclaigneaux. Ik bezocht de lagere school van Seilles en later de
middelbare school van Andenne. Ik was een slecht leerling. Ik las de boeken van
onze schrijvers: Lemonnier, Eekhoud, Picard en anderen. Ik had een zwakke
gezondheid, werd ziek en moest op raad van de dokter, veel wandelen in de bossen
van ons dorp. Daar begon ik met verzen te dichten. Op zestienjarige leeftijd schreef
en publiceerde ik Le Muet en op achttienjarige ouderdom Mar-Jo, in de dagbladen
van onze streek. Op die leeftijd ook kwam ik als steenhouwer in de groeven van
Seilles. Die zware arbeid was dodend voor mij. Ik moest heengaan. Ik leefde meer
dan armoedig van mijn pen. Niemand moedigde mij aan. In wanhoop ging ik terug
naar de steengroeven. Ik ben er gebleven. Even vóór de oorlog kreeg ik een klein
plaatsje op 't kantoor’...
Het boek, dat ik hier wens te bespreken: La Mort de Petite Blanche is een zeer
eenvoudige en zeer droevige geschiedenis, waarin hoogst waarschijnlijk wel iets, en misschien wel veel! - van Tousseuls eigen troosteloos bestaan is doorheen geweven.
Jacques Muraille, steenbikker, is getrouwd met Marie, een werkvrouw. Hun beider
leven is één aanhoudend ploeteren en zwoegen om aan de kost te komen. Jacques is
een braaf echtgenoot en een uitstekend werkman, maar af en toe drinkt hij, tot
opwekking van krachten, omdat de arbeid zo onmenselijk zwaar is. Zo geraakt hij
van lieverlede aan de drank verslaafd, en dan wordt hij slecht, en mishandelt zijn
vrouw. Zij hebben een zoontje: Pierre. Het kind groeit in het wilde op. Zij hebben
geen tijd, en ook weldra geen geld, om behoorlijk voor hem te zorgen. Vader is goed,
wanneer hij niet gedronken heeft; en moeder is altijd goed. Maar vader drinkt meer
en meer, en het gevolg daarvan is, dat moeder ook steeds harder zwoegen moet om
rond te komen. Pierre is nog een kind, als hij ook reeds naar de steengroeven gezonden
wordt. Daar werkt hij met zijn vader. Deze overkomt, tengevolge van zijn
dronkenschap, een ongeluk; hij sterft; en voortaan moet Pierre alleen voor het
huishouden en voor zijn afge-
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beulde moeder zorgen. Het is te zwaar voor Pierre; hij is te zwak; en op zijn beurt
leert hij drinken om zijn krachten bij te houden. Moeder sterft en Pierre blijft heel
alleen.
Zijn leven is van een doodse verlatenheid en melancholie. Hij is lelijk in zijn
gezicht geschonden door de pokken, hij is arm en drinkt; geen vrouw zou van hem
willen. Op een avond terugstrompelend naar zijn hut, vindt hij bovenop een steenhoop,
een armzalig wezen liggen: een verhongerde, half doodgevroren vrouw.
‘Soudain il ouvrit l'oreille, on pleurait là, sur le talus. Oh! les sanglots dans le soir,
qu'ils sont tristes! Transi d'angoisse, Muraille s'arrêta: ses yeux fouillèrent l'ombre;
il y devina une forme humaine. Il s'avanca: c'était une femme qui, repliée sur
elle-même, grelottait dans l'herbe gelée. Il vit luire ses grands yeux de naufragée.
- Qu' avez vous, notre dame? fit il respectueux.
- Oh! j'ai froid! murmura-t-elle et elle tendit ses pauvres mains gonflées.
- Venez avec moi?’
Hij neemt haar mee naar huis, zet haar bij de warme kachel, geeft haar te eten; en
als zij, in ontroerde dankbaarheid hem wil vertellen wie zij is en hoe het komt dat
hij haar in zulk een hopeloze toestand aangetroffen heeft, geeft hij tot antwoord:
- Cela ne me regarde pas. Chauffez-vous.
Zij is een droef verloren schepsel, een vrouw die zich voor een stuk geld, voor een
stuk brood, aan om het even welke man verkoopt; en als hij opstaat en haar zegt dat
zij die nacht toch in een bed zal mogen slapen, is zij dadelijk bereid om wat zij
beschouwt als de tol van zijn goedheid, te betalen. Maar daaraan denkt hij vooreerst
niet.
‘Il l'aida à grimper l'escalier.
- Voilà votre chambre, dit-il. C'est celle de maman. Dormez bien. Jusqu'à demain.
Elle n'en pouvait croire ses oreilles. Et elle s'agenouilla devant lui et lui baisa les
mains en sanglotant.
- Allons! allons! dit-il, le corps tout remué. Couchez-vous: Vous mourez de
sommeil.
Il se dégagea et descendit’.
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Hij houdt haar bij zich; en in haar dankbaarheid ontwikkelt zij zich tot de beste,
liefderijkste vrouw, die een man zich zou kunnen wensen. Zij brengt netheid en
gezelligheid in zijn armoedig huisje; hij werkt voor haar en zij wordt zijn vrouw,
niet voor de wet, maar volgens de natuur. Een kind, Petite-Blanche, komt op de
wereld.
Nu is er geluk in zijn leven en alles schijnt erop te wijzen, dat het van lange en
bestendige duur zal zijn. Helaas, een ziekte, een meedogenloze ziekte, gevolg van
haar ellendig, akelig leven, vertoont weer haar wrede verschijnselen; zij kán niet
leven; en ook Petite-Blanche kan met haar fatale smet van erfelijkheid niet leven;
zij sterven beiden kort op elkaar en dan is Pierre Murailles bestaan voorgoed gebroken.
Hij gaat weg, hij reist, hij zwerft, hij drinkt; hij komt terug in zijn armoedig huisje,
als een oude bedelaar en landloper, om eindelijk ook te sterven.
Dit boek is geen litteratuur. Het is een diep-schrijnende bladzij van werkelijkheid,
uit het verschrikkelijke zwoegersleven. Het heeft niets van een geconcipieerde tragedie
of melodrama, al sterven er ook al de personages in. Hier is 't leven zelf, het harde,
onbarmhartig sjouwersleven, dat de mensen doodt.
Zelden heb ik een werk van groter en dieper emotie gelezen. Zelden ook een werk
van schoner zachtheid en vertedering. En het wonderbaarste is nog wel, dat die arme
werkman, zonder enige litteraire opleiding van betekenis, klanken heeft gevonden
om zijn gevoelens uit te drukken, zo mooi en gaaf en zuiver, zó waar, zó fris en fijn
en teer gevoeld, dat geen enkele, geroutineerde beroepsliterator het juister en beter
en zuiverder zou kunnen.
Ik zal slechts enkele treffende voorbeelden aanhalen.
Er komt in dit werk een soort van leitmotiefje voor, dat nu en dan eens, op
verschillende tonen wordt herhaald en dat vol is van de heimweeïge poëzie van de
arme, die zich met o zo weinig rijk en gelukkig voelt.
Pierre Muraille ligt als klein kindje in zijn wieg en geniet van zijn ontwaken tot
het zoete leven.
‘Douceur de vivre!... Douceur d'être un petit animal, de sucer son doigt ou sa
chemisette, de se rouler dans des draps
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bien chauds, d'avoir soif, de saisir entre ses lèvres le bout violet d'un sein! Douceur
de voir remuer ses orteils, de constater, - ô surprise! - qu'ils font parti de son être qu'on peut les immobiliser quand on veut!... de s'écouter gazouiller et de se taire, à
volonté!... Douceur de regarder et de fermer les yeux, de ne voir autour de soi que
des êtres très grands et très forts, aux visages souriants!... Douceur de n'entendre que
des mots très doux: ‘Mon petit crapaud... mon fifi... mon nounou... mon jésus... mon
bondieu!... Douceur ineffable de là personne qui chante, qui est toujours là, qui sourit
toujours et qui a de beaux yeux!... Douceur de rire, douceur de pleurer, douceur d'être
gâté comme un petit chien de madame!...
Cela ne dure pas toujours’.
Ziedaar Tousseul in zelf-vertedering. Hoor hem nu in objectieve
beschrijvingskracht. Een avondstemming in de streek van de steengroeven:
‘Des corneilles agitaient leurs loques noires sur les champs avant de regagner la
forêt hospitalière; des pies et des geais s'injuriaient dans le Bois-Planté; les perdrix
vagabondes se remettaient à glousser tendrement. Des cris d'enfants qu'on ne voyait
pas, s'élevaient des fonds mystérieux qui entouraient le plateau.
Le soleil restait pendu quelques minutes à la pointe de la charpente, comme une
grosse lanterne rouge. Le ciel prenait des teintes innommables et parfois un rayon
vert fusait de la fournaise ou un attelage, tout à coup, surgissait entre deux terris. Le
bois bleuissait, le chemin creux y faisait un trou saigneux, on y distinguait encore le
tronc d'un bouleau, le fût d'une cheminée ou le sommet d'un pin isolé qu'on eût pris
pour du bronze garni de bavures. L'enfant voyait des bêtes partout: les buissons
ressemblaient à de gigantesques araignées; le chemin de fer aérien au squelette d'un
monstre des vieux âges; les scories à des têtes de chien. Puis la lune apparaissait avec
son visage de mort’.
Pierre is ernstig ziek geworden. Zijn gezicht is akelig geschonden door de pokken,
wat hem voortaan de bijnaam van ‘Le Frésé’ zal doen geven; maar hij geniet van
zijn herstelling, waar hij nog te bed ligt.
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‘Heures douces et bénies de la convalescence! Heures claires de la résurrection.
Bonheur indicible de ceux qui retirent leur pied de la fosse! Ah! C'était bon de vivre!
L'ombre des passants animait le plafond blanchi à la chaux; le dimanche, la voiture
d'un riche y mettait une tache fugitive quand les cloches sonnaient le dernier coup
de la grand'messe’.
Zodra hij helemaal weer op de been is, wordt hij in de kalkovens tewerkgesteld.
‘A l'aide d'une petite houe il enlevait les pierres que le feu n'avait fait que lécher.
Les grillons stridulaient de bonheur dans la maçonnerie. Les gueules des fours
allumaient de splendides incendies et vomissaient des rubis dans l'obscurité des
couloirs. Les hommes, le visage cuit et grimaçant, les oreilles, la bouche et les yeux
pleins de poussière chaude, crachant comme des tuberculeux, brouettaient le feu qui
leur brûlait les poils, leur boursouflait la peau, leur rongeait les mains comme un
excéma. Leurs ombres diaboliques allaient et venaient, tourmentaient les gueules
rouges avec leurs ringards’...
Daar krijgt hij een stuk kalk in een van zijn ogen; hij wordt verpleegd en moet een
gekleurde bril dragen.
‘Il était fier d'avoir été blessé et de porter des lunettes. Il en parlait en souriant.
Puis il s'amusa à regarder autour de lui avec des verres de couleur. Le paysage semblait
attendre la fin du monde et les gens avaient des faces de cholériques’.
Als volgt beschrijft hij dan een dynamiet-ontploffing in de steengroeven:
‘Soudain, le sol bougea. L'air se déchira, une volée de pierres passa en sifflant
comme une bande d'oiseaux. Unnuage blanc envahit tout le cirque, puis un nuage
de poussière jaune. Une âcre odeur de poudre flotta. Durant dix minutes la gigantesque
muraille se démantela, s'ecroula comme un édifice tourmenté par des secousses
sismiques. Un monolithe roula au milieu du chantier. Le fracas de l'explosion et de
l'éboulement déferlait sur les deux collines et faisait trembler les vitres des maisons’.
Na de dood van de vrouw die met hem leefde, brengt hij al zijn laatste liefde en
tederheid op het kind, op Petite-Blanche over:
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‘L'enfant fut confiée à une voisine. Pierre qui une fois avait mis le pied sur le seuil
d'un cabaret, rentrait le soir en toute hâte. Il donnait son lard à la petite qui en raffolait,
la laissait grimper sur ses jambes fatiguées et lui racontait des histoires.
- Papa, je me vois dans tes yeux. Pourquoi n'y es-tu pas, toi, dans tes yeux?
Et Pierre chantait:
Douceur d'avoir là, sur vos genoux, blottie dans vos bras une petite chose vivante
qui est vôtre, qui vous aime malgré votre laideur, qui ne voudrait pas changer de
papa, qui vous baise les mains, la blouse et qui croit vous réjouir en vous ennuyant.
Cher petit être, pour qui je vis encore! Chacun de mes milliers de coups de maquette
t'est consacré. C'est pour toi que je travaille, que je saigne, que je risque la mort. C'est
pour toi que je souffre en mon âme et que je ne fais pas le plongeon dans la Meuse.
C'est pour toi que je serre les mains dans mes poches et que je ne tue pas. C'est pour
toi que je me passe de genièvre qui me ferait tant de bien. Cher petit âtre, tu es ma
reine’...
Na de dood van het kind verdwijnt hij voor jaren. Hij komt enkel in het dorp terug
om zelf te sterven. En Jean Tousseul vertelt dat einde, dat hij heeft bijgewoond, met
zulk een forse en aangrijpend sobere intensiteit, dat ik hier het ganse fragment wil
overschrijven.
‘Des pauvres, un jour, ramassèrent Pierre Muraille sur la grand'route qui va de
mon village au Plat-Pays. C'était la fin. J'allai le voir. Il avait la tête sur la table, la
visière de la casquette dans le cou. Je l'appelai “Eh! Frésé!” Ses yeux aqueux, très
grands dans son visage sculpté me fixèrent. Je crois qu'il me reconnut. Il se mit à
bredouiller. Je me penchai pour comprendre: impossible! La langue était paralysée:
j'entendais bien qu'il se répétait, qu'il faisait des efforts pour articuler.
- Prononcer... fit-il.
Son bras ballant eut un geste de colère, sa tête retomba et, sous celle-ci, l'autre
main gratta la table, comme une souris. Son tibia gauche se balançait sans discontinuer
sur son genou droit. Cela dura une demi-heure: raclement et balancement. Je l'appelai
de nouveau:
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- Avez-vous chaud, Frésé?
- Tout... doucement... Na (non)...
Je le couvris avec les vieilles hardes que me donna la dernière hôtesse du coureur
de chemins. Son bras s'appuya sur la baguette du poêle et sa main, ramassée comme
un crabe, effleura le couvercle. Il la releva avec une grimace de douleur en serrant
le poignet, de l'autre main. Il se remit à bredouiller. Je me penchai de nouveau et je
saisis quelques mots: “Cloches... Papa... Marie... Blanche... petite crapaude...
araignée”... Puis vint un balbutiement de geai, intraduisible. Il se tut.
La main recommença à gratter la tabie - d'autres agonisants ont une couverture à
“ramasser”, celui-ci n'avait que du bois à racler - et la jambe à aller et à venir comme
un balancier. Je songeai qu'il n'avait peut être pas mangé. Il restait un peu de soupe
à l'hôtesse: je le lui offris. Il but avec avidité en suçant ses moustaches et sa barbe
entre deux gorgées. Il bredouilla de nouveau: nous ne le comprimîs pas. Sa tête eut
un hochement impatient et il nous fit signe qu'il voulait puiser dans la tasse. On lui
donna une cuiller.
- Propre? demanda-t-il.
- Oui.
Alors, il mit la tasse à sec et, parfois, n'y voyant plus, il puisait dans le vide.
Il bredouilla encore en me regardant: il voulait me parler, ses mains firent des
gestes vagues. “Là... là...” disait-il. A coup sûr, il voulait me donner quelque chose
qui se trouvait dans ses hardes ou ailleurs.
- Répétez un peu, Frésé.
Navré et fatigué, il dit:
- Tout à l'heure...
Il baîlla largement et passa. Je fouillai mon ami: et je découvris dans la poche de
son gilet, du côté du coeur, un sachet de cuir contenant une mèche de cheveux et un
sifflet de frêne’. En dan besluit de schrijver nog eens met zijn zo schoon en
diep-weemoedig leitmotief:
‘Douceur de mourir, de ne plus avoir faim, ni soif, ni froid, ni trop chaud, douceur
d'étendre ses membres las, douceur de dormir!... et d'aller voir s'il y a Quelqu 'un
là-haut, derrière
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la Grande Voûte!’...
Dit merkwaardig boek, waarin nog meer aangrijpende en mooie stukken
voorkomen, is er een dat men niet vergeet en ook een dat troost in al zijn
weemoedvolle droefheid, omdat het zo zuiver van gevoel is gehouden, zo waar, zo
ernstig en omdat het leed waarvan het vol is met zoveel nobele berusting wordt
gedragen.
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Italië kennen is Italië liefhebben door Marie van Maanen
Uitgave Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam.
Voortdurend, onder het lezen van dit mooi en sympathiek boek, denkt en voelt men,
hoe juist en goed de titel is gekozen. 't Is inderdaad een werk vol liefde en
bewondering voor het volk en het land, dat Marie van Maanen zich tot tweede
vaderland heeft uitgekozen. Hier spreekt de liefde en schoonheid als 't ware uit
zichzelf. De schrijfster had geen vermooide of gezochte woordkunst nodig om haar
gevoelens en gewaarwordingen uit te drukken. Een zeer eenvoudige taal was hier
ruim voldoende om dat alles weer te geven. Dit geeft haar boek iets zeer bekorends
van warme, schone zuiverheid. De steden, de dorpen, de landschappen, alles komt
vóór de geest in grote, reine eenvoud, als 't ware geschilderd en gebeeldhouwd. De
schrijfster kent de geschiedenis van haar geliefd Italië door en door; maar nooit zegt
zij er meer van dan wat strikt nodig is voor haar beschrijvingen; en nooit klinkt haar
wetenschap, die men slechts in haar aanvoelt als een stevige ondergrond waarop zij
sterk gebouwd heeft, opdringend of pedant.
Zelden heb ik een boek over Italië gelezen, dat in zulke sterke mate bij de lezer
de lust opwekt om er nog eens heen te gaan. Persoonlijk heb ik nooit bijzonder veel
van Italië, vooral niet van het Italiaanse volk, gehouden. Na de lezing van juffrouw
Van Maanens boek heb ik mij afgevraagd of ik niet zeer onbillijk over Italië
geoordeeld heb en meteen in mij het sterk verlangen voelen opkomen om mijn
vroegere slechte indrukken nog eens ter plaatse aan de werkelijkheid te gaan
hertoetsen. Als ik nog eens Italië bezoek, - wat ik van plan ben te doen, - dan zal het
grotendeels zijn omdat ik Marie van
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Maanens boek gelezen heb.
Iets wat ook buitengewoon aantrekt, is het complete beeld dat zij van Italië geeft.
Niet dat zij héél Italië heeft beschreven. Een aantal beroemde plaatsen laat zij
onaangeroerd; daarvoor was ook de omvang van het werk niet breed genoeg opgezet.
Doch waar b.v. een archeoloog bijna uitsluitend over oude gebouwen en ruïnes zal
spreken en een schilder of kunstkenner in hoofdzaak alleen over oude schilderijen
en beeldhouwwerken, daar schroomt de schrijfster van dit boek zich geenszins om
ook het moderne leven naast het antieke te plaatsen. Terwijl zij in het Forum wandelt
of op de Palatijn zit te rusten, beschrijft zij het gedoe van de zondagswandelaars, die
daar met de ratelende elektrische trams aankomen; of zij vertelt van het sukkelig
lokaaltreintje, of van de snuivende auto's waarmee de toeristen het nobele Perugia
en het heilige Assisi bezoeken. Dat noem ik het complete van haar Italiaanse
beschrijvingen.
Dit mooie boek van grote liefde, van diepe, innige ‘tendresse’ is opgeluisterd door
een weelde van prachtige fotografieën en met de grootste zorg en met de beste smaak
door Nijgh en Van Ditmar uitgegeven.
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Couperus in Vlaanderen
Juli 1923.
Wie had het een maand geleden gedacht, dat we nu reeds ‘Herinneringen’ over
Louis Couperus zouden schrijven? De mooie bloemen van zijn huldigingsfeest waren
nauwelijks verwelkt, toen de rouwviolen voor zijn doodkist werden aangedragen.
Een onvergetelijke triomf; een plotse inzinking; de sombere tragedie van de Dood;
en eindelijk de stralende apotheose van de vuurgloed en het versmelten in Nirwana!
Zo is die grote schoonheid in die zware droefenis. Van zijn fijn, voornaam en boeiend
stoffelijk wezen is niets meer over dan een greepje as. Moeten wij daar nu in berusten
en alleen nog denken aan zijn geest en ziel? Ik kán het niet. Ik zie hem nog veel te
levendig vóór mij en ik wil van hem vertellen zoals hij dikwijls was: licht, speels en
vrolijk, met soms een zweempje weemoed of kwaadaardigheid, wanneer hem iets
bedroefde of ergerde. Is dat een heiligschennis? Mag dat niet, zo kort na de tragedie?
Moet er alleen nog van zijn dood gesproken worden? Mag hij niet weer herleven in
enkele kleinere anekdoten en trekjes, leven zoals hij toch werkelijk gelééfd heeft,
gewoon en eenvoudig, als elk ander mens? Hij is toch een onsterfelijke dode! Niet
alleen zijn oeuvre zal de nakomelingschap blijven boeien, maar ook zijn persoon en
alles wat aan die persoon verbonden was. Wie em goed gekend hebben is het haast
een plicht het hunne bij te dragen, - hoe bescheiden dan ook, - tot volmaking van het
grote, schone beeld, dat de toekomst zal vereren.
Het was in Vlaanderen, lang vóór de oorlog, vele jaren geleden. Hij logeerde bij ons,
op ons buiten. Niet zonder enige vrees hadden wij hem uitgenodigd. Hoe zou dat
gaan met hem, in het eenvoudige, Vlaamse buitenleven? Hij had willen
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komen, maar wij dachten, wij voelden, dat hij in dat vreemd en zo heel apart milieu
volstrekt niet passen zou.
Wat kenden wij hem weinig! Hij was daar van de eerste dag volkomen thuis. Hij
nam het komisch op, als een spelletje, als een grapje; en eenieder was dadelijk met
hem op zijn gemak. Hij ging mee met ons wandelen langs de mooie, poëtische
Leieoevers. Of hij het natuurtafereel zo helemaal ten volle waardeerde en bewonderde
durf ik te betwijfelen, maar hij ving een jong kikkertje op in het gras en lei het op de
rug in zijn handpalm en stond roerloos en glimlachend van dat schouwspel te genieten.
‘Het kikkertje is gelukkig; het is gepâmeerd!’ jubelde hij; en de toon waarop hij dat
‘gepâmeerd’ uitsprak was iets zó speels en koddigs, dat je met hem mee moest lachen
en genieten, of je wilde of niet. Hij riep ons allen om zich heen, wij moesten kijken
en bewonderen; en zo, met het ‘gepâmeerde’ kikkertje op zijn lange, blanke hand
met fijne nagels, ging hij ermee naar de rivier en legde het er zacht in neer, als in
een groot, gezellig, keurig bad.
Hij wás eenvoudig. In zijn grote, prinslijke voornaamheid van kledij en manieren,
bleef hij van een oprechte, natuurlijke eenvoud. Hij herhaalde het gaarne, dat hij zo
eenvoudig was; en je mocht het geloven: het was zo. Hij zag er b.v. volstrekt niet
tegenop om zijn eigen schoenen te poetsen, weliswaar omdat hij vond dat hij ze
mooier poetste dan de huisknecht, maar hij deed het dan toch. En eens stelde hij mij
in volle, eenvoudige ernst voor ook de mijne te poetsen, daar hij oordeelde dat ze
niet keurig genoeg glommen.
Hij vatte zulke kleine dingen soms heel ernstig en dan weer heel kluchtig op. Eens
was er gehaspel in de keuken naar aanleiding van erwten-doppen. Wij hadden in die
tijd een onwillige dienstmaagd, die weigerde erwten te doppen. Dat is niets, zei
Couperus, wij zullen zelf erwten doppen: freule Dri, freule Li, freule I en ik. Al onze
logées waren voor hem altijd freules. Juffrouw zo of zo bestond niet. Hij speelde
dolgraag met namen en verknoeide die grappig. Hij ging plechtig in de keuken de
mand met erwten halen en bracht die in 't salon. Met de jongedames ging hij aan 't
doppen en vond dat een alleramusantste bezigheid. Hij gaf les in 't doppen, deed het
de ‘freules’ voor. Hij wispelturigde, liep van de ene

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

241
naar de andere, maakte het weldra zo bont dat het naar niks meer leek. ‘Loop toch
niet zo onrustig heen en weer!’ riep eindelijk een van de ‘freules’ gesard. ‘Weet je
wat: ik ga je vastbinden om je koest te houden!’ Zij nam een grote veiligheidsspeld
en hechtte hem met de slip van zijn jas aan haar rok vast. Hij had de dolste pret; 't
was helemaal aan hem besteed! Een volgende dag was het geen luim met hem, maar
diepe ernst. Hij kwam beneden aan 't ontbijt met een tragisch-uitgestreken gezicht
en toen ik hem vroeg wat er scheelde antwoordde hij met matte stem:
- Wat een meid toch, die kamermeid van jullie! Ik ben zó gedecontenanceerd! Ik
vraag haar om wat meer water en weet je wat ze mij antwoordt?... ‘U denkt zeker
dat we maar u alleen te bedienen hebben!’ Op een toon!... nee maar...! Ik zei: ‘Maar,
lieve meid, waar is de pomp?... Laat mij zien waar de pomp is; ik zal zelf wel water
pompen en naar boven brengen!’ Ik ben toch zó gedecontenanceerd!...
Ik had in die tijd een hond, een windhond, heel mooi en sierlijk, blank en grijs, als
van gestroomd marmer, maar verder dom en zonder enige fut. Couperus, echter,
bewonderde hem zeer en hield er lange redevoeringen tegen. De hond heette Bos en
't was de moeite waard naar mijn vriend te luisteren wanneer hij Bos aansprak. ‘Bos,
edele Bos’, zo ging het... ‘nobele, heraldische Bos, je bent geschapen om de wacht
te houden op de tombe van je meester, Bos, ik bemin u, Bos, ik adoreer u!’ - Bos liet
zich dat alles met olympische kalmte welgevallen; hij had feitelijk maar één hartstocht:
dat was mee te gaan spelevaren in het bootje op de Leie. Zodra hij de roeispanen zag
kwam er leven in hem; en hij mocht telkens mee, zittend naast Couperus aan het
stuur: een roerloze, wit-en-grijze verschijning, naast mijn vriend die ook gans wit
was, in smetteloos flanel gekleed.
Eens waren wij weggevaren zonder Bos mee te nemen. Wij hadden hem vergeten.
Maar Bos vergat ons niet; hij liep wippend langs de oever met ons mee; en eensklaps
sprong hij te water, zwom naar ons toe en klauterde in de boot, op zijn gewone plaats,
naast de in smetteloos wit geflanelleerde Couperus!
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Het was me een tragedie! Ik dacht dat het bootje ging omkantelen. Couperus
schreeuwde het uit van walg en verontwaardiging en sinds die dag had de edele Bos
voorgoed bij hem afgedaan: het werd de vuile Bos, de plebse Bos, de repugnante,
naar slijk stinkende Bos! Hij heeft het nooit met hem meer goed kunnen maken.
Er waren 's zomers altijd veel gasten bij ons; en, voor gastvrouw en gastheer, als de
logés wat tegelijk kwamen, kon dat wel eens vermoeiend worden. Je moest aldoor
lief en beleefd zijn en glimlachen en op den duur kreeg je een gevoel van verstijving
in de kaakspieren door het vele vriendelijke luisteren en glimlachen: iets dat daar
pijnlijk spande, van onder je oren tot in je hals en dat wij de ‘beleefdheidsgrijns’
noemden. De geforceerde glimlach van de dames, als dat zo voorkwam, heette, ietwat
vriendelijker, de ‘tandpastaglimlach’.
Couperus had daar dolle pret in. ‘Je krijgt weer je beleefdheidsgrijns!’ riep hij mij
soms van over tafel toe; en hij grinnikte ondeugend omdat hijzelf, als medegast, niet
hoefde te ‘grijnzen’.
Ik besloot daarover wraak te nemen. Op een middag verscheen ik aan de lunch,
met een plakkaat dat aan een touw over mijn borst hing en waarop te lezen stond:
Heden doe ik een zwijg-en-niet-luisterkuur.
Ik wist bij voorbaat dat Couperus mij zou plagen om mij toch weer aan de praat te
krijgen. Hij begon dan ook dadelijk met een geanimeerd verhaal, dat groot succes
verwierf bij de overige gasten en waarop ik, beleefdheidshalve, bepaald had moeten
reageren. Ik hield mij of ik zag noch hoorde. Mijn afwezige blik dwaalde in de verte
over 't landschap, ver van de opgewonden gasten heen. Couperus interpelleerde mij
rechtstreeks. Mijn verwezen gezicht keek naar het zijne, alsof het naar een boom
keek. Hij had een kort gebaar van ongeduld, als een verwend kind. Ook hij wou
eensklaps niets meer zeggen en zo zaten wij daar een hele poos,
belachelijk-aanstellerig allebei, tot iemand, achter mij om, het touwtje van 't
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plakkaat doorknipte. Toen ging er een goed gelach op, maar ik geloof toch dat hij
mijn aardigheid maar half vond.
Zo speelde hij bij ons, als een kind dat in vakantie is. Maar hij had ook zijn ernstige
momenten. Hij sprak soms over litteratuur en kunst en dan waren het geen grapjes
meer.
Het is bij ons, buiten, dat ik hem voor 't eerst zijn eigen werk heb horen voorlezen
en ik meen ook, dat hij het, vóór die tijd, nooit in 't publiek gedaan heeft.
Het was iets prachtigs, een openbaring voor ons allen. Hij las ons voor uit De Berg
van Licht en het werd dadelijk iets geheel anders dan wat wij zelf eruit gelezen
hadden. Het leefde, het trilde; hij deed er de mimiek bij en de diverse stembuigingen:
men zag en hoorde en voelde het gebeuren. Het was niet enkel lezen; hij kwam erdoor
in actie dat hij ervan transpireerde; men zag de aderen op zijn voorhoofd zwellen.
De das moest los, het boord moest af en daar stond een Couperus die men niet
vermoed zou hebben: een litterair atleet, die niets meer zag van zijn omgeving, die
‘weg’ was in zijn inspiratie, magnifiek om te aanschouwen. Tot het eensklaps uit
was en hij in elkaar zakte met een glimlach van vermoeidheid, zuchtend met een
matte stem:
- Nu kán ik niet meer.
Dit zijn nu alle ‘kleine’ herinneringen aan Couperus, slechts enkele intieme facetten
van die zo grote, rijke kunstenaar; iets van de ‘mens’ Couperus zoals ik hem zo vaak
vóór mij zag leven.
Léven!... Ik ken geen mens, die, onder zijn mom van vermoeide en elegante
nonchalance, sterker en intenser leefde als Couperus. Kort geleden schreef Borel,
dat hij aan Couperus' dood niet kon geloven. Ik ben het er helemaal mee eens: ook
voor mij is Couperus niet dood. Niet alleen dat hij onsterfelijk zal blijven leven in
zijn oeuvre; maar ik voel dat het mij niet verbazen zou als ik hem morgen aan de
dag in levende wezen weer ontmoette; als ik hem daar ergens naar mij toe zag komen,
glimlachend, elegant gekleed, met zijn stok onder de arm, op de Lange Voorhout of
in het Haagse Bos, om het even waar hij gewoon was te wandelen en te flaneren.
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Nu zal er wel een straat of plein naar hem worden genoemd; en zijn
borst-of-standbeeld zal ergens verrijzen en ingehuldigd worden met mooie
redevoeringen van officiële en artistieke personages.
Laat ons hopen dat dit zal geschieden terwijl de beeldhouwers die hem goed gekend
hebben nog leven; en dat zijn straat niet in een achterbuurt zal uitlopen; en dat het
beeld zal komen te staan op een plaats de grote, Nederlandse kunstenaar waardig.
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Lode Baekelmans
Het is mij telkens een genoegen als ik Baekelmans ontmoet en hem de hand mag
drukken.
Er gaat iets buitengewoon oprechts, eerlijks en innemends van hem uit. Men voelt
onmiddellijk warme sympathie en gul vertrouwen. Hij is zoals hij zich voordoet; hij
zou niet anders kunnen zijn. Men voelt een vriend.
En zo is ook zijn kunst. Oprecht, eerlijk, door en door gezond, zonder de minste
zweem van aanstellerij; steunend op waarneming van werkelijkheid; opbloeiend in
logische verbeeldingskracht tot artistieke hoogte. In deze zo vaak zotte tijd van
gezochte en geforceerde originaliteit, staat hij daar kalm en leuk te glimlachen en
schijnt te zeggen: ‘Kom, kom, al die malligheid! Kijk eens hoe goed en hoe fris het
leven soms nog is voor wie het zien kan zoals 't is: zo heel eenvoudig, met zijn
vreugden en zijn tranen, met zijn strijd en zijn bekoring, natuurlijk, zonder nutteloze
complicaties, en toch niet kleurloos, waarachtig, waarachtig niet’.
Ik houd van zijn werk. Het doet mij telkens goed het te lezen. Ik hoop dat hij nog
veel zal schrijven. Er liggen daar, in zijn omgeving, nog rijke bronnen vol bruisend
leven voor hem open.
Deurle-bij-Deinze, 27 april 1926.
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Willem Kloos
Herinnering
Ons licht kwam stralend uit het Noorden. Er scheen daar een grote, heldere ster, die
ons de weg wees.
Dat was, vele jaren geleden, bij de oprichting van het Vlaamse tijdschrift Van Nu
en Straks.
Wij waren met ons vijven: Vermeylen, Hegenscheidt, De Bom, Van Langendonck
en ik. Slechts een van ons kende Kloos persoonlijk: Vermeylen. Hij had hem in
Amsterdam ontmoet en sprak ons over hem.
Ik zie ons nog geboeid zitten luisteren. Kloos' geest zweefde als 't ware
beschermend om en over ons heen. Zijn voorbeeld staalde onze wil, gaf ons de
spoorslag. Wat hij met anderen gedaan had ginds in het Noorden, dat wilden wij ook
zien te bereiken, met eigen kracht en eigen klank, in een door ons zozeer geliefd
Vlaanderen. Kloos was onze hechtste steun, zonder het zelf te weten. En ik ben er
niet zo heel zeker van, dat Van Nu en Straks er zou gekomen zijn, als niet de geest
van de grote dichter ons zo sterk bezield had.
Deurle bij Gent (België).
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Emiel Claus
De mens
Het lijkt wel of sommige mensen met buitengewoon-sterke levensuitstraling
onsterfelijk zijn. Zulk een man was Camille Lemonnier; en zo was ook Emile Claus.
Ik herinner mij een plechtige herdenking van Lemonnier in het Brussels Stadhuis.
Zijn oude vriend Edmond Picard stond op het spreekgestoelte en hij zei ondermeer
ongeveer deze woorden: ‘In Lemonnier stak zulk een sterke levenskracht, dat ik
werkelijk niet verwonderd zou zijn als ik hem hier eensklaps, in levende lijve, voor
ons zag overeind staan!’
Zo voel ik soms, wanneer ik denk aan Emile Claus. Hij leeft nog steeds in mij,
zoals hij nog steeds leeft in 't welbekende landschap van ons dierbaar Vlaanderen,
waarmee hij vereenzelvigd is.
Het leven van Claus, dat schone, rijke leven! het was een bestendige hymne aan
de Natuur! Het was een feest van elke dag, een jubelen van ieder ogenblik. Zijn ogen
tintelden als 't licht van de zon dat hij aanbad. Niets was hem te klein en niets was
hem te groots. De glinstering van een dauwdroppel aan een grassprietje bracht hem
in vervoering; en de glorie van de ondergaande zon in gouden wolken, kon hem tot
religieuze stilte en bespiegeling stemmen.
Zijn kunst was de weerspiegeling van die gemoedsstemmingen: trouw, eerlijk,
diepgevoeld en overtuigd! Hij wilde niet schilderen; hij moest schilderen. Zijn kunst
was als een kreet, spontaan weergalmend in een echo van 't geziene en gevoelde.
Die zuivere klank der schoonheid en der waarheid, die hemzelf zo sterk bezielde,
herkende hij ook dadelijk bij anderen. Hij kon geestdriftig ontvlammen voor werk
dat tot hem
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sprak. Ik heb hem zien stilstaan van bewondering voor (doeken van Claude Monet.
Het overweldigde hem, het greep hem aan met eerbied; hij stond er zwijgend bij
zoals hij staan kon bij een natuurtafereel van ál te grote heerlijkheid en pracht. En
eerst nadat hij van het wonder weg was, kon hij zijn gevoelens uiten en met een soort
van diepe vroomheid in de stem, getuigen hoe het hem ontroerd en verrukt had.
Wat zal ik nog meer van mijn oude vriend zeggen! Al onze gezamenlijke
herinneringen van jaren en jaren staan neergeschreven in het boek dat ik aan zijn
nagedachtenis heb gewijd. Ik zou slechts kunnen herhalen wat ik reeds gezegd heb.
Dat wil ik niet. Hij is mij te groot. Ik voel voor hem te veel genegenheid en eerbied.
Maar voor mij is hij niet dood, dát kan ik nog wel eens getuigen; voor mij lééft hij,
als Vlaanderen zelf, en zal hij blijven leven!
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Isidoor Teirlinck
De eerste boeken van Teirlinck en Stijns behoren tot de liefste en meest frisse
herinneringen uit mijn jongelingsjaren. Ik had toen zelf nog niets geschreven en dacht
misschien ook niet aan schrijven, maar telkens werd ik diep geboeid en innig ontroerd
door de realistische en tevens zo poëtische voorstelling van een milieu en een leven,
die om zo te zeggen ook de mijne waren. Meer dan eens ben ik per rijwiel door
Zuid-Vlaanderen gaan rijden, niet alleen om de verrukkelijke streek nog eens te
bewonderen, maar ook en vooral om er als 't ware de levende beelden van mensen
en oorden te aanschouwen, welke ik uit die zo hechte en aangrijpende werken had
leren kennen.
Isidoor Teirlinck heeft het wellicht nooit geweten, maar ik ben een van zijn eerste
en meest getrouwe bewonderaars geweest en gebleven.
Deurle, 5 januari 1931.
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August Vermeylen
Ik mag en kan op 't ogenblik niet schrijven, - lijdende aan schrijverskramp. Toch wil
ik het verbod van de dokter even overtreden om Vermeylen geluk te wensen met
zijn zestigste verjaardag, hem die ik beschouw als de spil en steunpilaar van heel het
Vlaamse intellectuele leven.
Nice, februari 1932.
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In memoriam Frans Franck
Slechts eenmaal heb ik Frans Franck ontmoet. Dat was op een artistieke plechtigheid
in Antwerpen. Maar die enige ontmoeting is voldoende geweest om zijn beeld in
mijn geheugen te bewaren en mij nog steeds het gevoel van sympathie te herinneren,
dat toen spontaan voor hem in mij ontstond.
Deurle, 20 mei 1932.
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Verspreide stukken
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Iets over de godsdiensten in Noord-Amerika
Het is een nogal verspreide mening ten onzent, dat in Amerika de godsdiensten en
vooral een uitvloeisel daarvan, het fanatisme, in de samenleving een zeer geringe
plaats vervullen. Wij zijn er zo aan gewend, het Amerikaanse volk in louter
materialistisch opzicht te horen afschilderen, dat wij het ons nog moeilijk als
idealistisch en dweepzuchtig kunnen voorstellen.
Wie gedurende enige tijd de Verenigde Staten bewoont, is getroffen door de
overwichtige rol van de godsdiensten aldaar.
In zijn merkwaardig boek L'évolution religieuse contemporaine chez les Anglais,
les Américains et les Hindous, begint graaf Goblet d'Alviella met de volgende woorden
het tweede deel van zijn werk, dat handelt over de godsdiensten in Amerika: ‘On
connait la part que le sentiment religieux prit à la colonisation de l'Amérique
anglo-saxonne. Des quatre grands établissements que les Anglais fondèrent, au XVIIe
siècle, sur les côtes occidentales de l'Atlantique, il en est trois qui durent leur origine
à des proscrits pour cause de religion: puritains dans la Nouvelle-Angleterre,
catholiques au Maryland, quakers en Pensylvanie. Ce fut surtout le premier de ces
trois éléments qui joua un rôle considérable dans le développement de la société
américaine, car c'est encore son empreinte modifiée par l'esprit du temps, que, malgré
le flux incessant de l'émigration, on retrouve partout sous les croyances, les moeurs
et les institutions actuelles des Etats-Unis.’
Zo is het inderdaad wat in 't algemeen de geboren Amerikanen betreft. Overal,
straalt die oorsprong door. Veel meer nog dan in Engeland, heeft het vrij onderzoek,
kind van de
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democratie, onder dat volk een aantal verschillende secten geschapen, die alle het
ware geloof menen ontdekt te hebben; maar dat zijn de ‘raffinés’, de ‘dilettanti’ van
de godsdiensten, en wat uit dit oogpunt de toestand zeer gewijzigd heeft en hem van
dag tot dag nog meer poogt te veranderen, is juist die in verbazende evenredigheid
aangegroeide landverhuizing van de vijftig jongste jaren.
Om wel de toestanden, die de godsdiensten onder een zeer groot deel van het
Amerikaanse volk geschapen hebben, te begrijpen, moet men, ons dunkens, vooral
de oorsprong, het verleden van de Amerikaanse goede burgerij in aanmerking nemen.
Gij zoudt het moeilijk geloven, lezer, hoe talrijk ze zijn, degenen die, vóór dertig,
veertig jaren, zonder een duit in 't land van de vrijheid aankwamen en thans miljoenen
bezitten. Ze zijn daar, door armoede, door geest van onderneming of door een van
die levensdrama's, welke de mens zijn geboortegrond doen vluchten, juist in het beste
tijdstip aangeland, toen er werk in overvloed en schaarsheid van werkers was. Zodra
ontscheept, hebben zij rijkbetaalde bezigheid gevonden, na enkele jaren zelf een
kleine handel op touw gezet, van lieverlede een kolossaal fortuin gewonnen. Maar,
in die ‘struggle for life’, die al hun vermogens, al hun krachten tot het bereiken van
dat enkel doel - de rijkdom, en, bekennen wij het ook, de materiële volmaaktheid
heeft verenigd, zijn zij aan geest en opvoeding gebleven wat zij waren: deze een
boer, gene een dagloner, gene andere een ambachtsman, allen, onder hun vernis van
beschaving, tot in het merg der beenderen van al de overleveringen en vooroordelen
en bekrompenheden van de werkende klas doordrongen. Het is verbazend tot welk
punt zij ongeleerd zijn. Ik heb hier onder 't oog brieven, kaarten, allerlei schriften
van gegoede Amerikaanse burgers. Ik neem uit de hoop een briefkaart van een rijke,
aldaar gevestigde Vlaming. Hij vraagt aan een fabriek van kachels twee appels, die
aan de hem onlangs geleverde stoof ontbreken:
Dir Sir,
Plis sent mi the to nobs dat belongs to the stoof dat yoe hav
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sent mi laast week... I kant meek yoes of my stoof wissout dem... enz.
En zo met honderden.
Althans, dit is slechts een afzonderlijk en wellicht te weinig treffend voorbeeld;
ik wil mijn bevestiging bij middel van een sprekender feit staven.
Bezoek b.v. een Amerikaanse stad van 80, 100 duizend inwoners. Spoorwegen,
trams, telefoons, elektrisch licht, alles met een woord wat de stoffelijke beschaving
aangaat, zult gij er in overvloed vinden; maar het is daar omtrent zeker dat gij er
vruchteloos een boekhandel zult opzoeken, of vindt gij er een, het zal zonder twijfel
- schreeuwend bewijs dat een boekhandel alleen er geen bestaan kan opleveren en
dienvolgens dat het volk niet leest - terzelfder tijd een winkel of een magazijn van
andere koopwaren zijn. In Détroit, onder andere, een stad van 250 duizend inwoners,
had ik de gelegenheid dit feit nauwkeurig na te gaan. Ik trof er in de ganse stad drie
boekhandels aan. De eerste was tevens een magazijn van hoeden; de tweede een
bazaar van kinderspeelgoed; de derde een pasteibakkerij. In alle drie deze huizen,
wel te verstaan, bekleedde de eigenlijke boekhandel tegenover het ander bedrijf
verreweg de geringste plaats en was het genoeg te bespeuren, dat de letterkundige
nieuwheden niet van daar uitgingen.
Wij horen onophoudelijk, en door welmenende personen, zelfs op verstandelijk
gebied, de Amerikaanse oppermacht roemen en zulks is toch volstrekt onwaar. Er
bestaat in dit opzicht, in dat zonderling land, voor de vreemdelingen, die zich aan de
geestesontwikkeling van de Amerikaanse natie interesseren, een ‘erreur d'optique’,
waaraan zij zich schier allen laten vangen. Een klein, oneindig klein gedeelte van
het volk, een gans afzonderlijke klas is er inderdaad zeer wel geleerd, is wezenlijk
voor kunsten en wetenschappen op de hoogte van onze verhevenste artistieke en
wetenschappelijke kringen.
Op die verlichte maatschappij valt noodzakelijk het oog van de vreemdeling. Hij
heeft iets te bewonderen, hij ziet, hij leest iets nieuws, hij is, van een andere kant,
verbluft door de prachtige inrichting van de museums, laboratoriums, biblio-
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theken, waaraan niets van al wat geld geven kan is ontspaard; ook de materiële, de
mekanieke voorrang van de Amerikaan - indien ik mij aldus uitdrukken mag - staat
hem steeds voor de geest en graag gelooft hij met bewondering, dat het ganse
Amerikaanse volk een voortreffelijke natie is, die evenals op stoffelijk, ook op
verstandelijk gebied de stappen van zijn verfijnde aanvoerders volgt. Grote, diepe
misgreep, wij herhalen het. Wie gedurende enige tijd in 't midden van de Amerikaanse
burgerij geleefd heeft, zal van het tegenovergestelde overtuigd wezen. Van de daling
van het zedelijk peil van de Verenigde Staten gewagend, zegt onder andere, in zijn
levensschets Voorzitter Garfield, de welbekende geleerde Emiel De Laveleye: ‘Wat
er van zij, het feit (de daling van het zedelijk peil) in zooverre het waar is, laat zich
door twee oorzaken uitleggen, eerstens, de landverhuizing, die onzuivere toevloed
uit de laagste standen van Europa's volkeren; tweedens, de koortsige groei van den
Amerikaanschen reus. Daar komt het er eerst en vooral op aan, de natuurlijke
rijkdommen eener nieuwe wereld in waarde om te zetten. Hoe zou dus de bezorgdheid
voor stoffelijke belangen, welke zelfs in onze oude maatschappij van dag tot dag
eene grootere plaats inneemt, aldaar niet geheel op den voorgrond treden?’ Zijn die
zelfde woorden niet even wel op het verstandelijk peil van het volk toe te passen?
Spreekt het niet vanzelf dat dit oorspronkelijk ruwe en onbeschaafde volk, dat die
onzuivere toevloed van de landverhuizing, met louter stoffelijke belangen bezig, en
door aanzienlijk geldgewin in zijn drift nog aangespoord, natuurlijk en onvermijdbaar
op verstandelijk gebied moet ten achter blijven? Is het zelfs mogelijk anders te zijn?
Heeft zulk een volk de tijd om voor zijn geestesontwikkeling te zorgen? Overigens,
een land van zestig miljoen inwoners, waar intellectuele en artistieke beweging tot
een zekere graad zouden gekomen zijn, moet boeken, schilderijen, kunstwerken
opleveren. En waar zijn, in verhouding tot zulke bevolking, de hedendaagse gekende
Amerikaanse schrijvers, schilders, beeldhouwers?...
Het mag bevestigd worden: de Amerikaan, zo volmaakt in stoffelijk opzicht, is
op het gebied van kunst en wetenschap en, met een woord gezegd, van onstoffelijke
opvoeding, op
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een graad van ongehoorde ondergeschiktheid gebleven. Hij is de overdrijving van
een in zichzelf zeer loffelijke hartstocht; hij is geen mens meer, hij is een menselijk
werktuig, dat met de blinde koppigheid van een werktuig naar het volbrengen van
een enkele drift, naar het bereiken van een enkel, in vaststaand denkbeeld overgegaan
doel smacht: een onophoudend, uitsluitend en onverzadelijk geldgewin.
Hoeft het gezegd hoezeer van een andere kant 't princiep van godsdienst, in het
begrip van de ongeleerde in blind fanatisme en dweepzucht veranderd, onder de
volksklassen van alle landen in Noord-Amerika, wortel heeft geschoten? En 't is tot
dit punt dat wij wilden komen: een aanzienlijk deel van de huidige Amerikaanse
burgers, is, elk in zijn godsdienst, zo bijgelovig en dweepzuchtig als de
dweepzuchtigste en bijgelovigste van onze Vlaamse boeren. Straks zullen wij kunnen
zeggen waarom zij het wellicht nog meer zijn.
De geestelijken van alle godsdiensten en landen hebben deze toestand rijkelijk weten
uit te buiten. Zoals men weet, zijn alle godsdiensten in Amerika vrij en worden er
geen door de regering bevoordeligd. Alles dienaangaande is er dus aan de goede wil
van de gelovigen overgelaten. ‘Ceux qui voudront la messe la paieront’, is hier juist
toe te passen. Het spreekt dan ook vanzelf dat zij, die in het vrije Amerika een
godsdienst willen oefenen, echte dweepzuchtigen zijn, die voor hoegenaamd geen
opofferingen achteruitwijken. De herders weten het wel.
De Amerikaanse kerken - het hoeft vooreerst gezegd - zijn over het algemeen niet
groot, niet schoon, niet rijk van uitzicht en stoffering. Dit komt voort uit hun oorsprong
zelf. Zodra in een stad enige honderden van een zelfde godsdienst bijeen waren, heeft
men met de middelen, die men ter hand had, de kerk moeten opbouwen; maar juist
de nooit voleindigde vergrotingen, veranderingen, verfraaiingen, die aan deze kerken
hoeven toegebracht te worden, zijn een bestendige oorzaak geworden, om
onophoudelijk op de beurs van de gelovige te kloppen. Het is ongehoord op hoeveel
verschillende manieren de herders zo de wol van hun schapen weten te scheren.
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Een katholieke pastoor voelt, b.v., de noodwendigheid een nieuw beeld van de
Lievevrouw in zijn kerk te bezitten. Hij begint met zulks vanuit zijn predikstoel aan
te kondigen en bij middel van de schalen een eerste omhaling te doen. De proefneming
is ontoereikend.
De volgende zondag verwittigt hij zijn parochianen, dat hij zelf, in persoon, een
ronde bij de families zal doen. De huisgezinnen geven, maar nog te weinig naar zijn
zin en dan wendt hij een middel aan, dat tot nog toe, geloven wij - en ondanks hun
stoutheid en doorslepenheid - door onze katholieke priesters niet is nagevolgd geweest.
Bij het binnentreden van de kerk, wordt u, door een bediende, een kleine
briefomslag aangeboden. Daarop staat nagenoeg het volgende gedrukt; wij
veronderstellen een Vlaamse katholieke kerk, in om 't even welke Amerikaanse stad:
BELGISCHE PAROCHIEKERK VAN X.

Onze Lieve Vrouw vraagt een aalmoes
Naam van de gever:
Beloop van de gift:
De pastoor stijgt in zijn predikstoel. Hij begint met kenbaar te maken dat de
omhalingen in de kerk en bij de families onvoldoende zijn geweest om de kosten
van het nieuwe beeld te dekken. In een hevige aanspraak verwijt hij de gelovigen
hun gierigheid, wakkert hij hen tot geven aan. Alles is hem toegelaten. Voor geen
meningen of woorden moet hij achteruitwijken. Hij heeft het met een auditorium te
doen, waar allen zijn macht eerbiedigen, waar ieder aanhoorder een overtuigd dweper
is. Hij spreekt dus vrank en stout, maar van lieverlede, als hij het terrein goed
voorbereid voelt, slaat hij een zachtere toon aan. Hij is aan het gewichtig punt, aan
de uitlegging nopens het omslagje gekomen. Hij doet het de aanwezigen uiteen,
hoezeer ook dezen, van vooraleer hij spreekt, reeds weten wat hij zeggen gaat:
‘Beminde parochianen, de ontvangen giften zijn, zoals ik reeds zegde, ontoereikend.
In het omslagje, dat u daar zoëven
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aangeboden is, zult ge dus, naar keus, ofwel een schuldbewijs voor een zekere som,
of een nieuwe, beduidender gift in speciën steken. Van buiten, op de omslag, vult
gij uw naam en het beloop van de gegeven som in. Dit punt is zeer belangrijk. De
H. Kerk zal geen naamloze giften aanvaarden. Zondag aanstaande zal men de
omslagen in een schaal ontvangen en zondag en acht dagen zullen, als bedanking,
de namen van de gevers met het beloop van hun giften, in de predikstoel afgelezen
worden’.
Kan men duidelijker zeggen: geef veel of ik werp uw gierigheid of uw onmacht
aan uw geburen en landgenoten ten prooi?
Ontelbaar zijn de omstandigheden, waarin men aldus tot het middel der omslagen
zijn toevlucht neemt. Nieuwe beelden en versieringen, biecht- en predikstoelen,
kazuifels, offerblokken, en dan ook bedevaarten, predikatiën van beroemde paters,
alles wordt op die manier en rijkelijk - door de gelovigen betaald. - En nooit een
weigering; geen enkel, die niet meer geeft dan hij redelijk vermag. Dat schooien en
het uitbuiten van de gelovige zijn wel - en meer nog dan te onzent - een der
karakteristieke zijden van de godsdiensten in Amerika. 't Is zeker: de vinnige hefboom
van de ganse Amerikaanse maatschappij - de drift naar geldgewin - heeft ook de
hebzucht van de geestelijken gezweept. Ze zijn erop ingericht om geld te dorsen.
Gaat, b.v., in het Westen in een klein dorpje of stadje. Is er maar één schoon huis,
gij moet niet aarzelen; 't is - juist als te lande bij ons - dit van Mijnheer de pastoor,
dit van Mijnheer de dominee; - zijn er verschillende schone, dit van de herder is
ongetwijfeld een der schoonste. Als zij en hun kerken van alles wel voorzien zijn en
met rede niets meer eisen kunnen, hebben zij dan nog een laatste en dit aanblijvend
middel om geld te verkrijgen: de liefdadigheidswerken.
De Amerikaan, die niet hebben wil dat hij door zijn priesters uitgebuit kan worden,
gelooft en geeft daar blindelings aan. Maar onder al de volkeren der aarde zijn er
wellicht geen, die minder hulp en onderstand van doen hebben dan het Amerikaanse
volk. Al wie zich niet te goed kent om te werken, kan en moet er zelfs noodzakelijk
in welstand leven. Daarbij is
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ieder ambacht, iedere bediening in genootschappen verenigd, die, in geval van
werkstaking of ziekte, hun leden ondersteunen. En voor de onbekwamen zijn er
overal, in alle steden en plaatsen van enige aangelegenheid, liefdadigheidsgestichten
opgericht, waar de godsdiensten voor niets in tussen komen. Doch sprekender dan
alle beweringen zijn enkele cijfers.
Wij nemen de vrijheid, nogmaals het werk van de heer Goblet d'Alviella hiervoor
te raadplegen. ‘Dans les opulentes congrégations des grandes villes’, schrijft hij,
bladz. 250, ‘il n'est pas rare de trouver des Ministres qui touchent un salaire de 60 à
75.000 francs.’ En, onbetwistbare documenten tot bevestiging aanhalend, voegt
schrijver erbij: ‘A New-York, les Rév. Dix et Potter (épiscopaux) touchent chacun
12.000 dollars, le rév. John Hall (presbytérien), 15.000 (Index du 21 avril 1881). Le rév. Ward Beecher (Congrégationaliste), de Brooklijn, en touche 20.000, soit cent
mille francs. (Inquirer du 3 février 1883)’.
Zulke cijfers zeggen nogal veel, menen wij.
Hier stelt zich voor ons een vraag. Met het oog op de verwarringen, die de
godsdienstkwestie zo dikwijls ten onzent teweegbrengt, vragen wij ons af, of hetzelfde
zich ook in Amerika niet moet voordoen?
Neen, en ziehier waarom:
Iets dat een vreemdeling, die een Amerikaanse stad van zekere aangelegenheid
bezoekt, gans uitzonderlijk in 't oog springt, is de verbazende hoeveelheid kerken,
die hij er aantreft. Ik ben volstrekt van geen overdrijving te beschuldigen, wanneer
ik bevestig dat een stad van vijfentwintig tot dertig duizend zielen soms van de twintig
tot de dertig verschillende kerken bevat. En deze zijn verdeeld, niet enkel volgens
het onderscheid van godsdienst, maar ook volgens land, volgens nationaliteit in een
en zelfde lering. Hier is, b.v., benevens de twee of drie verschillende nationaal
Amerikaanse, een Engelse protestantse, ginds een Duitse, een straat verder de Deense,
de Noorse, de Zweedse, de Schotse, de Poolse. Gaat in een ander kwartier van de
stad, gij vindt er de Franse katholieke, de Duitse katholieke, de Ierse, de Spaanse,
de Hollandse, de
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Belgische, de Zwitserse. Verder nog treft gij die van gans andere godsdiensten aan,
de Griekse, de Russische, de Turkse, de Chinese, enz. enz., zonder einde.
Men begrijpt weldra hoe deze talrijkheid en die mangel aan algemene eendracht,
gevoegd bij de natuurlijk onafhankelijke geest van de Amerikaan en bij de
onverschilligheid van de regering, de sterkte van de godsdiensten en hun wederzijdse
middelen om elkander te bestrijden en zich met politiek te bemoeien - dat ingeborene
van de godsdiensten - moet verzwakken. Doch er is, menen wij, een hogere en
verhevener reden, die de Amerikaanse erediensten op hun afzonderlijk en neutraal
terrein houdt. Voor een zeer groot deel van de huidige bewoners van Amerika heeft
de godsdienst iets meer dan de aanbidding van een abstracte goddelijkheid tot
objectief. Bij deze komt zich het bepaaldere denkbeeld, de zoete herinnering aan 't
Vaderland, aan de geboortegrond voegen. Iedere natie, inderdaad, heeft er zich rond
haar kerkje, als rond een hoekje van het Vaderland, geschaard. Men predikt er in
haar taal; zij allen, de uitwijkelingen in het verre, vreemde land, komen er, als rond
een moederlijke haard, bijeen. Men is er niet enkel katholiek of volgens de ene of
andere lering protestant, men is er Vlaams katholiek, of Duits of Spaans of Iers
katholiek; men is er Frans protestant, of Zweeds of Deens of Engels protestant. En
zo voor alle godsdiensten. Daarom ook zegden wij dat de Amerikaanse dweper
wellicht dweepzuchtiger is, dan de dweepzuchtigste van onze Vlaamse boeren.
Uit dit oogpunt hebben de godsdiensten in Amerika iets gemoedelijks en verhevens,
dat men er ten onzent vruchteloos in zou zoeken. Zij boezemen eerbied in, omdat zij
- tenminste in het hart van de gelovigen - zo oprecht, zo uitsluitend en zo waarlijk
verheffend zijn. Ha! men moet eerst een paar duizend uren van land en huis verwijderd
zijn, om de ontroerende indruk te begrijpen, die zulk een schouwspel in het hart
verwekt, 't Geboortedorpje, het vaderlijk huis, ouders en vrienden, allerlei
jeugdherinneringen, komen, als in een waas van poëzie gehuld, weer opgedoemd.
Wat klinkt ze schoon, wat klinkt ze zoet, de moedertaal, zelfs uit de mond van die
pastoor, met die bedreiging van hel en
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vagevuur en die vragen naar geld! Wat schijnen ze ons dicht verwant, die land- en
stamgenoten, die daar met ons zitten te luisteren, die onbekenden, die wij nooit zagen
en wellicht nimmer zullen weerzien! Ik heb die indruk gevoeld, en velen van mijn
landgenoten dienaangaande ondervraagd. En allen waren het eens met mij, allen
zegden mij dat het bezoeken van hun parochiekerkje een van hun grootste genoegens
was.
De afzondering van de godsdiensten volgens nationaliteit doet mij, door een
natuurlijke overgang, van een kaste gewagen, die ook, betrekkelijk dat punt, geheel
en al van anderen gescheiden blijft.
De negers...
Er is iets in dit land van vrijheid en democratie, wat noch de eruit voortgesproten
oorlog, noch de rechtvaardigheid van de wet, noch de menslievendheid van een
gedeelte van het volk, noch iets tot heden toe heeft kunnen overwinnen, dat is de
onweerstaanbare verwijdering, de soort van onwillekeurige afkeer, die ondanks alles,
de blanke man voor de zwarte voelt. 't Is treurig en pijnlijk, doch onverbiddelijk; en
des te onverbiddelijker, des te meer onoverwinbaar, daar dit gevoel nu op geen haat,
op geen vijandschap, op niets duidelijks, maar op iets instinctmatigs, op iets sterker
dan wil en rede gesteund is. Eilaas! het is de schuld noch van de blanke, noch die
van de zwarte. Het is de schuld van de natuur zelf. De witte huid verstoot zijn zwarte
broeder niet moedwillig; hij voelt er zich enkel van afgestoten. Waarom? is het omdat
hij zwart van huid is en lelijk van gelaatstrekken! Och ja, het is daarom. Zeg zulks
aan een Amerikaan uit 't Noorden, hij zal u wel met beweringen en woorden
logenstraffen, maar vraag hem eens om nevens een neger op straat te gaan...
Ik was met een Amerikaan, een braaf, gezellig man, die niet het minste vooroordeel
tegen de negers zegde te hebben, in een koffiehuis gegaan. Wij hadden een glas bier
besteld en van een op de toog geplaatste teil, zoals 't gebruik is in Amerika, een stukje
gerookt vlees of kaas genomen, toen een jonge neger, op onze hielen binnengetreden,
juist hetzelfde deed als wij. Mijn gezel liet haast zijn stukje vlees ten gronde vallen
en, mij met een zonderlinge glimlach aanstarend: ‘Het is sterker
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dan mijn wil’, fluisterde hij mij toe, ‘maar nu’ - en hij wees naar de zwarte, die voor
de teil stond - ‘nu kan ik toch niet meer eten’. En onaangeroerd legde hij het beetje
vlees op de toog neer.
De zwarte, van zijn kant, is niet boos op de blanke, schijnt zelfs diens geluk niet
te benijden; maar hij beseft, de ellendige, zijn pijnlijke ondergeschiktheid en vlucht
't gezelschap van de witte, meer dan hij het opzoekt. Zij zijn gewoonlijk arm, de
negers in Amerika, en vervullen er de nederigste bedieningen. Zij vormen een gans
afzonderlijke maatschappij, met afzonderlijke genootschappen en vermaakplaatsen
en ook afzonderlijke kerken.
Ik ging daar uit nieuwsgierigheid eens binnen. Het orgel dreunde, de stemmen
zongen, de hanglampen verlichtten het gewelfsel en de naar omhoog gewende wezens.
Er lag iets diep gemoedelijks in het toneel. Het was alsof die arme lieden, in hun
bede tot de Heer, het eeuwenlange lijden van hun verdoemd ras als offerande
opdroegen.
Hun zachte, treurige zangen, hun brave, onderworpen aangezichten, hun smekende
houding, gans het tafereel herinnerden mij onweerstaanbaar enkele bladzijden van
het onsterfelijk: Uncle Tom's Cabin en ik dacht toch, dat het verband tussen deze
ongelukkigen en de evangelische god, die zij aanbaden, zeker wel nauwer is dan dit
van alle andere volken der aarde.
Kerkhof en kerk zijn zo nauw aan elkander verwant, dat ik deze schets niet wil
eindigen, zonder ook een woord van de Amerikaanse kerkhoven te zeggen.
De Amerikaan verstaat gans anders, en zeggen wij het maar, op veel heerlijker
wijze dan wij, het karakter en de versiering van deze uiterste rustplaatsen; en onder
al degene die ik ken, zijn er voorzeker geen, waarvan de pracht, de grootsheid en
aangrijpendheid die van het kerkhof van Greenwood, te Brooklyn, kunnen evenaren.
Het ligt, enkele mijlen buiten de stad, op een bergachtige bodem, 't Is in de herfst,
gedurende het tijdstip, in Amerika onder de naam van ‘Indian summer’ bekend, dat
men dit bezoek, die bedevaart, hoeft af te leggen, om er een oprecht
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onvergeetbare indruk van mee te dragen.
De Amerikaanse kerkhoven, zijn niet, zoals de onze, schier uitsluitelijk met iepen,
cypressen of treurwilgen beplant. Allerlei struiken, bloemen, bomen, een veelvoudige
en afgewisselde wasdom, doormengen en schakeren er zich, als in een prachtig park.
Daartussen pronken als kunstbeelden en monumenten de zerken van de doden:
daarover glanzen en stralen de tinten van de Amerikaanse najaarspracht. Och! welke
kleuren zal ik vinden om de luister, de rijkheid van tonen en schakeringen terug te
geven, waarmee de ‘Indian summer’ de heerlijke Amerikaanse natuur versiert? Zij,
die Amerika bezocht hebben, zullen mij wel begrijpen; maar kon ik mijn verven op
het doek brengen, degenen die het schouwspel nooit zagen, zouden mij zonder twijfel
van de gekste overdrijving beschuldigen. In de lovers speelt een mengeling van
glanzend geel, van bloedig rood, van brandend vermiljoen, somtijds van teder groen,
met somber bruin en bijna zwart ertussen, die u vaak onvrijwillige kreten van
verbazing en verwondering ontrukt. Somtijds, op zekere afstand van u, ontwaart gij
een hoge grijze rots, die van onder tot boven met ontelbare, grilligvormige,
somberrode kloven doortrokken schijnt. Gij komt er bij; 't is een enkele slingerplant,
die daar van de voet tot de top haar verward net heeft gespannen, gelijk aan een aantal
vlietjes van 't zuiverste bloed. Andermaal rijst als een tovergodinnetje, uit het midden
van 't gouden en purperen lover, een rank en slank boompje op, dat, hoger, rijker,
prachtiger van lovertinten dan al de anderen te zamen, uw hart, uw oog aan hem
gebonden, geboeid houdt. Het schijnt te branden, zijn bladertjes trillen als vlerken;
het is alsof het u in het voorbijgaan vasthield om u, gloeiend van schoonheid en
hoogmoed, toe te roepen: ‘Maar zie eens, maar bewonder toch eens hoe
onvergelijkbaar schoon ik hier sta’. Ik heb dergelijk schouwspel gezien langsheen
de boorden van de ‘Hudson river’, toen de zon, een glanzende, gouden avondzon,
op zulk een lover haar laatste stralen zond, en op dat ogenblik heb ik gewenst, ja
gewenst, dat de personen die met mij op het dek van de stoomboot zaten, wel eens
zouden verdwijnen, om mij daar gedurende enige stonden, alleen, op mijn beide
knieën, met

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

267
de hoed af en de handen gevouwen, dat schouwspel te laten aanbidden.
In zulke glorie is, bij najaarsdagen, het kerkhof van Greenwood gehuld. Welk
gevoel u daar, bij het schielijk contrast van die woelige stad, die gij komt te verlaten,
met die rustige, eenzame grafplaats aangrijpt, is onuitsprekelijk. Wat is het daar kalm
en schoon! Welke rust! - Welke stilte! 't is alsof het werkelijke leven eensklaps
verzwond om u in het geestelijke te leiden. Dáár, tussen die pronkende marmeren
zerken, fluistert er niets dan het gelispel van de krekels in 't gras, het gemurmel van
de wind in het lover, de zucht van de dorre, krakende blaren onder de voet. Alles
spreekt er tot het gemoed, alles doet er mijmeren en peinzen. Is het enkel toevalligheid
of sterven er wezenlijk meer jonge mensen in Amerika dan elders? Althans, bijna al
de eerste grafsteden, die mijn ogen troffen, zijn die van jonge lieden. Dit maakt de
indruk nog inniger, nog dieper en werktuiglijk staart en leest men van graf tot graf.
Hoe plechtig en schoon! De Amerikaan, zo prozaïsch in het werkelijk leven, heeft,
in zijn eenvoudigheid zelf, voor de dood nergens geëvenaarde denkbeelden en
woorden weten te vinden. Somtijds, bij het omdraaien van een dichte pijn- of
iepenhaag, treffen u, als een pijl in het hart, de enkele, op een witte zerk ingebeitelde
woorden:
Here is reposing mij dear mother.
Anders leest gij er niets op, naam en datum staan langs achter; maar boven op het
monument is een marmeren beker, nog halfvol met water, en daarnevens ligt een
stervend duifje met neerhangend kopje en halfopen bekje, waarin een klein, rood
blaadje, van een langs het graf opgeklommen plantje, als een druppeltje bloed heeft
geschilderd. Zacht en poëtisch zinnebeeld van een te vroeg gebroken levensloop!
Verder ziet gij, door jonge twijgjes omringd, een minder zerkje, dit van een klein
kind. Een wit, gelijk een hondeke op zijn uitgerekte voorpootjes ingesluimerd
schaapje, prijkt er vanboven, tussen de wenende wilgetakjes, en daaronder staan de
naiëve, als een moederkus tedere woorden:
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Sleep quiet sweet darling.
Hier en daar ziet gij nog op een nederig, met gras begroeid plekje, een klein
Amerikaans vlaggetje, dat er staat te bleken. Daar ligt een voor het vaderland
gestorven soldaat, en, hoe gering ook zijn laatste rustplaats weze, toch heeft zij
wellicht in het oog van de Amerikaan meer waarde dan de pronkende monumenten.
Gij gaat en kijkt en leest. Van lieverlede wordt de indruk steeds aangrijpender. En
evenals voor de kerkjes vindt gij hier nogmaals het princiep van nationaliteit, de
liefde voor het vaderland terug. In alle talen, in alle vormen zijn de opschriften. Gij
gaat, en eensklaps, aan de omdraai van een laan, staat gij voor een schouwspel, dat
u, door onbeweegbaarheid geslagen, van ontroering en bewondering doet trillen.
Aan uw voeten, in een diepte, met een verschiet dat uren uitgestrektheid heeft, ontrolt
zich een onvergelijkbaar tafereel: de zee, met kleine, kleine eilandjes en nog kleinere
zeiltjes bezaaid, ligt in het midden. Wit en glanzend als zilver strekt zij twee
reusachtige armen naar het land uit, die aan het toppunt, gelijk twee handen vergaderd,
een groot zwart, dampend eiland omhelsd houden. Duizenden verdoofde stemmen
en geruchten, 't gebrom, de woeling, het leven van twee miljoen mensen stijgen
daaruit, als uit een kolossale vuurmond, op. En juist als ware die omarming al te eng,
te nauw geweest, is er rechts en links een deel van 't zwarte, dampend eiland aan de
witte armen ontsnapt, dat zich daar buiten op de hellende oevers heeft uitgespreid,
't Is het panorama van New-York, met Jersey-City en Brooklyn, zijn beide
zustersteden.
Maar gaat en kijkt. Zonder einde is het schouwspel afgewisseld. Soms twijfelt
men of men inderdaad wel een kerkhof bezoekt. De ontelbare, rijkkleurige parkjes,
recht en regelmatig aangelegd, de kleine, witte zerkjes doen aan een tentoonstelling
van bloemen denken. Andermaal waant men zich in volle wildernis. De weg klimt
naar omhoog, slechts een of twee reusachtige grafzuilen prijken op de hoogten, het
keizand kraakt onder de voet, men ziet een vrouw, in rouwgewaad, met een klein
meisje aan de hand in een kronkelende zijlaan verdwijnen. En dan opnieuw komt
men voor
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een opening en staat men, als vernield in zijn nietigheid, boven de brommende
vuurmond, boven het onvergelijkelijk schouwspel, boven het eindeloos panorama
van New-York en zijn zustersteden. Dit zicht, weldra onophoudelijk, bij elke stap
schier herhaald, wordt op den duur zo aangrijpend, zo overweldigend, zo hevig; het
onmiddellijk contrast van die woeling en die rust is zo groot, zo treffend, dat men
zijn hart als van benauwdheid voelt krimpen en onvrijwillig tranen in de ogen
opwellen. Welk contrast inderdaad en wat schijnt alles hier de kenspreuk: ‘time is
money’, die enkele mijlen vandaar het ganse leven beheert, te logenstraffen! Neen,
neen, tijd en geld hebben hier geen beduidenis meer. Alleen het hart, het gevoel, de
gedachte spreken nog. Ginds woelt en krioelt de driftige, de nietige, de machteloze
mensendrom, hier heerst de onverdeelde rust, de volkomen bevrijding, de laatste, de
uiterste, de eindeloze nietigheid van alles. 't Is alsof ieder van deze zerken een vraag:
Waarom hebt gij uw ganse leven gezwoegd? en het bittere antwoord: Om tot hier te
geraken, behelsde. En zelfs die grootse, eeuwentrotserende monumenten, die gouden
bomen, die, als tranen, blaren wenen, dat somber en onveranderlijk pijn- en
iepengroen; tot zelfs het verwijderde gebrom van die woelende stad, met de plechtige
roep van de stoomboten, die daar komt uitsterven, schijnen tevens te bevestigen dat,
ja, de onbeweegbaarheid veel langer dan de woeling is, de dood veel langer dan het
leven.
Aldus zijn de schone Amerikaanse kerkhoven.
Vóór menigvuldige jaren reeds, voorspelde Tocqueville, dat de Amerikaanse
godsdiensten, onder de invloed van de democratie, ten slotte op het pantheïsme
zouden uitlopen. Voor de heer Goblet d'Alviella is dit tijdstip gekomen. Na op kundige
wijze de ontwikkeling van de godsdiensten in al hun veranderingen gevolgd te hebben,
komt hij tot het volgende besluit: ‘Si nous nous arrêtons aux dernières phases du
mouvement rationaliste qui a débuté par la révolte de l'unitarisme contre les dogmes
de la prédestination et de la Trinité, nous trouvons partout, comme tendance
affirmative, à côté du libre examen parvenu à ses dernières limites, le sentiment
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d'un Être absolu qui se révèle dans la nature sous l'infinie variété des phénomènes’.
En enkele regels verder: ‘C'est, en résumé, le panthéisme qui coule à pleins bords
dans les régions avancées de la pensée religieuse aux Etats-Unis’. Ten volle delen
wij hier de mening van de schrijver, maar zijn woorden zelf dienen ons nogmaals
tot staving van hetgeen wij vroeger zegden: namelijk dat juist die ‘régions avancées’
waarvan hij spreekt, slechts de raffinés, de ‘dilettanti’, de aanleiders van een beweging
zijn, die door de grote meerderheid van het volk nog niet begrepen wordt. De strekking
echter bestaat. Men zou verblind of weinig oprecht moeten zijn, om zulks te
loochenen. De vooruitgangsgeest van de Amerikaanse natie, de vrijheid van
onderzoek, de ganse democratische inrichting van het land, leiden het volk langs
deze weg. Doch, twee grote hinderpalen zullen wellicht nog lang de rasse vordering
van de gedachte en de ertoe vereiste eenheid tegenhouden: i. 't gebrek aan gelijkheid
van opvoeding van de Amerikaanse burgerij; 2. de verdeling van de godsdiensten
volgens nationaliteit. Althans dit zijn slechts tijdelijke hinderingen. De lering is
ontkiemd, zij zal opgroeien. Zelfs de materiële toestand van het huidige Amerika
werkt daar beduidend in mee. De rijk geworden Amerikaan begint zijn
ondergeschiktheid op intellectueel gebied te gevoelen. Hij poogt, zo niet zichzelf,
ten minste zijn kinderen op de hoogte van de verstandelijke beschaving te brengen.
Daarbij sterft de zoete herinnering aan de geboortegrond met hem uit. Hij was Duitser,
Fransman, Vlaming, maar hij is in Amerika gehuwd en zijn kinderen worden
Amerikanen, die met het eerste vaderland zelfs in het minste verband niet meer staan.
Van een andere kant is in Amerika, evenals ten onzent, de tijd van ras en overvloedig
geldgewin over. De al te grote landverhuizing in de jongste jaren heeft de opbrengsten
van het land te zeer verdeeld, verminderd, op ettelijke plaatsen uitgeput. Amerika,
genoeg eigen volk bezittende, zal de uitwijking tegenhouden; een eerste bewijs
daarvan is reeds de nieuwe wet op de landverhuizing en eindelijk zullen de Verenigde
Staten het lot ondergaan van alle andere naties: namelijk, dat de vreemdelingen, die
er nu wellicht nog in meerderheid zijn, er slechts een afhankelijke plaats meer zullen
vervullen. Dan
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eerst zal ook het volk wezenlijk rijp worden voor de godsdienstige beweging tot het
panthëisme, naar hetwelk hem zijn strekkingen en sympathieën schijnen te leiden.
Mag ik het bekennen? Niet zonder een gevoel van weemoed zie ik zulke gebeurtenis
tegemoet. Voor mij heeft die verdeling van godsdiensten volgens land en moedertaal
iets naïefs, iets aandoenlijks, dat ik niet uitspreken kan. Die ontelbare kerkjes van
de Amerikaanse steden maken op mij dezelfde ontroerende indruk, als de oude
molens, de oude kastelen en de oude kerkjes van ons dierbaar Vlaanderen. Het zijn
als stipjes poëzie, die boven de monotonie van de droge werkelijkheid uitsteken.
Helaas! zij moeten vallen en verdwijnen. Zij zullen sterven een voor een, gelijk
de bomen uit het bos, dat in landouw veranderd wordt; gelijk alles wat in de
oorspronkelijke natuur met de beschaving in aanraking komt. Aldus is alle schoonheid,
alle schilderachtigheid, alle poëzie van lieverlede uit het Amerikaans bewoonde
landschap verdwenen; aldus staan - o ontheiliging! reeds rokende, onterende fabrieken
op de boorden zelf van de wonderschone Niagara-Falls. Ze moeten sterven dus en
zeker zullen eenheid, vrijheid, waarheid, rede een zegepraal gewonnen hebben, maar
het zal niettemin een nieuw en groot prozaïsme te meer zijn, in het reeds zo diep
prozaïsche Amerika.
Nevele, juni 1888.
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Een Amerikaanse verkiezing
De avond viel en 't sneeuwde...
Het sneeuwde op zijn Amerikaans. 't Is te zeggen dat er in de schemering een soort
van nevel hing, niets dan een ietwat dichte nevel, waarin men zelfs geen enkel
sneeuwvlokje ontwaarde, maar die in de lichtstraal van de pas ontstoken straatlantarens
miljoenen en miljoenen kleine glinsterende puntjes deed tintelen. De nacht tevoren
was de sneeuw aldus een voet dik gevallen, morgen zou er wellicht een voet bij
liggen. Geen wind, gelukkiglijk, want dan wordt die nevel, thans schier zacht,
volkomen onverdraaglijk. Hij vliegt u ijzig in het aangezicht en poogt u te verblinden;
hij dringt u in de mond en in de neusgaten en snijdt u haast de adem af; hij wordt
van lieverlede donkerder en werpt gehele hopen sneeuw, waarover gij soms struikelt,
in grillige verwarring door de straten. En stormen?... O neen, dat zal het zeker niet,
of moet het zo, dan beware ons God. Ja, hij beware ons van die sombere verwoesting,
van die loodzwarte hemel, van die afschuwelijke chaos der elementen, van die nevel,
alsdan in een handtastelijke vijand, in dat werktuig van onverbiddelijke dood
veranderd, dat men de ‘blizzard’ noemt.
Het sneeuwde dus zeer zacht, integendeel, en langsheen de prachtige ‘Cass
Avenue’, vol schone bomen en kasteeltjes, vergastte ik mijn ogen aan het heerlijk
schouwspel van de ‘slies walk’, een echt ‘retour du bois’ in sleden, aldaar, elke
winternamiddag, door de ‘high life’ van de stad Détroit aan de bewondering van het
volk tentoon gegeven, toen de schetterende tonen van een muziek, die juist de hoek
van de laan omdraaide, mijn aandacht trokken.
Ik zei de sledevaart vaarwel en liet mij door de nieuwe verrassing meeslepen. De
muzikanten, daaromtrent veertig in getal, stapten zeer ras vooruit, door een
dichtgeschaarde menigte
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gevolgd. Ieder van hen droeg een klein, op het vizier van zijn pet bevestigd lampje,
dat zijn muziekboekje verlichtte, en twee of drie jonge knapen, in de drom van het
volk vermengd, hieven grote transparanten naar omhoog, waarop het afbeeldsel van
een mansaangezicht stond, met een naam eronder, die ik vergeten heb. Gelach en
geroep, een heel verward gejoel ging op uit de stoet.
Na een groot kwartier gaans, en in 't midden van ‘Madison square’, een der rijkste
en der meest bevolkte plaatsen van de stad gekomen, hield men eindelijk stil. De
muziek zweeg, de volksschaar spreidde zich open en in een oogwenk stond een man
op een tafel recht, in gans de hoogte van zijn gestalte over de hem omringende drom
uitstekend. Hij nam zijn hoed af en bekeek het volk. Ik bemerkte dadelijk dat hij
sprekend op het afbeeldsel van de transparanten geleek. Enkele mannen, rond hem,
schikten op kleine, daartoe gestelde tafeltjes, een aantal zonderlinge voorwerpen,
waarvan ik de aard niet onderscheiden kon en die zij, met ongemene zorg, bij middel
van een bruine deken, tegen de fijne, steeds vallende sneeuw beschermden. De man
op de tafel had een redevoering aangevangen.
Het is verbazend, men mag nog tamelijk wel een vreemde taal kennen, zodra het een
sermoen of een redevoering geldt, begrijpt men bijna niets meer. Is het aan de in zulk
geval gewoonlijk aangewende overdrevenheid van toon en gebaren of aan de minder
alledaagse keus der woorden toe te wijten? Ik weet het niet, maar bepaald stond ik
daar reeds een groot kwartier met ogen, mond en oren te luisteren, zonder te begrijpen
wat ik wel voorhanden had. Ik zag alleenlijk dat de spreker zeer ontsteld was; dat
hij beurtelings smekend de handen naar 't publiek uitreikte of, in heilige gramschap
ontvlamd, een onzichtbare vijand scheen te bevechten en, aldra overtuigd, dat ik het
met een aanhanger van de ‘Salvation Army’ of iets dergelijks te doen had, begon ik
met een aantal andere lieden achteruit te deinzen, toen een onverwacht verschijnsel
mij ter plaats genageld hield. Een Romeinse kaars was eensklaps sissend in de lucht
gevlogen en viel met trage majesteit, in een regen van rode en groene
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sterretjes, waartussen men weer de myriaden gouden pijltjes van de fijne sneeuw zag
tintelen, over de huizen neer. Verbaasd keek ik naar een der tafeltjes. Vandaar was
de vuurpijl vertrokken en, nauwelijks had ik er mij van overtuigd, of daar siste er
een tweede naar omhoog, ditmaal, in een doffe ontploffing, een tuil van blauwe en
witte bolletjes uitstrooiend. Welke teleurstelling! De man was dus nog min dan een
schreeuwer van de ‘Salvation Army’, het was blijkbaar een kwakzalver en ik bleef
enkel nog enige stonden om te zien welke aard van zalf of flesjes hij uitstallen zou,
toen mij vertrouwelijk op de schouder werd geklopt.
Iemand die u in den vreemde op de schouder klopt! dat is, voor mij, een der grootste
genoegens die ik ken. Verrukt wendde ik mij om en stond voor 't glimlachend en
vriendelijk gelaat van mijn neef.
- Eiwel! wat dunkt u! Hebt gij ooit in België iets dergelijks gezien? vroeg hij mij
opgeruimd, in 't Vlaams.
- Ja, antwoordde ik, ietwat verwonderd, - te Gent, op de foor, ziet men zulks nogal
veel. Het is een kwakzalver, nietwaar?
Met ronde ogen zag mijn neef mij aan:
- Hoegenaamd niet, sprak hij; - hetgeen gij hier aanschouwt, is een begin van
kiespropaganda in vooruitzicht van de aanstaande kiezingen.
Thans was het mijn beurt hem verbaasd aan te zien.
- Kiespropaganda! herhaalde ik, - maar die muziek, dat vuurwerk?...
- Zijn middelen om 't volk bijeen te houden; in Europa kent gij dat altemaal niet.
- En de spreker?
- Is John X., een der aanzienlijkste ‘republican’ kandidaten. Zie, daar houdt hij
een wijl op van spreken. Het vuurwerk zal voortgaan en de muziek zal een concert
geven.
Alles geschiedde zoals mijn neef het voorspeld had.
Sinds die dag, en naarmate de muren van de stad met kolossale plakkaten bedekt
werden en de dagbladen van de twee partijen, ‘republican’ of ‘democrat’, elkaar die
vriendelijke benamingen begonnen toe te zwaaien, die de wereld door,
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geloof ik, in tijden van kiesstrijd uitgehaald worden, ging er aldra geen avond voorbij,
die ons niet het een of ander feestje van dezelfde aard als 't eerste aanbracht. Althans,
interessanter nog dan deze was het naleven - ik mag niet zeggen van de drukking,
zulks bestaat daar in dat land van vrijheid niet - maar van de veelsoortige invloed,
die dan ook op de kiezer, als individu, geoefend wordt. Aan mijn neef was niets te
doen; die was en bleef een oud, onwankelbaar ‘republican’; maar in zijn magazijn
had hij een bediende, een klein, bleek ventje, nauwelijks eenentwintig jaar oud, met
name Fred en die thans voor de eerste maal zijn burgerrechten zou doen gelden. Het
duurde niet lang of de kiesagenten hadden hem ontdekt. Dat begon op zekere morgen,
bij middel van een brief, hem door een gewisse heer Jamison - een volkomen
onbekende - gezonden, en waarin Fred, A. esq., verwittigd werd, dat voornoemde
heer hem de volgende dag, op een bepaald uur, zou komen bezoeken, ten einde hem
over allergewichtigste zaken te spreken. Dezelfde dag nog kwam er een tweede brief,
deze van zekere Samuel Benson, waarin hem juist hetzelfde werd gevraagd.
Dan begon er, voor de gewoonlijk zo treurige Fred, weldra een echt vrolijk leven:
ingangkaartjes tot de skating-rinks of de schouwburgen; noen- of avondmalen in de
rijkste restaurants; ‘parties’ in rijtuigen of in sleden, alles viel hem tegelijk te beurt.
Wij konden schier niet meer gaan wandelen, na het sluiten van de magazijnen, zonder
hem op onze baan te ontmoeten, somtijds alleen met een lange, magere heer, die een
reusachtige sigaar in de mond hield, maar meer nog te midden van een hele groep
van heren, waaronder steeds een reus, in bruine overjas, die hoog en zwaar gelijk
een bruine beer, hem, klein en mager, bij de arm hield. Sinds de eerste stond,
overigens, had Fred de zaak als hoogst gewichtig opgenomen en wilde volstrekt in
geen uitlegging treden, als mijn neef hem somtijds schertsend vroeg voor welke partij
hij eindelijk zou stemmen.
De morgen van een verkiezing in een grote Amerikaanse stad is voorwaar geen
kleurloos schouwspel. Evenals bij ons is, sinds de vroege morgen, alles op de been,
doch welk verschil
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in de aard der beweging! In Vlaanderen is het vooral de boerenkudde, met haar
verdierlijkte wezens en haar verbazende sjezen, die de lokale en oorspronkelijke
kleur geeft; ginds is het enkel nog de ‘reclame’, de gekke, de woeste, de ongehoorde
‘reclame’ van het laatste uur.
- Zie eens daar! lachte mijn neef, door het venster van het magazijn, waar wij
nauwelijks aangekomen waren, naar de straat wijzend.
Een man ijlde voorbij, met een plakkaat - dit van de democraten - op de rug, door
een joelende bende, die de oproep van de tegenpartij droeg, achtervolgd. Ik waande
een gevecht te zien. Integendeel, 't was enkel een reclame. Wij wandelden in de
straten. Al de paarden, al de sleden, bijna al de mannen, die wij ontmoetten, waren
met plakbrieven bedekt, in plakbrieven verkleed, en zelfs honden, schone, zwarte
New-foundlandse honden wipten naast de gespannen heen, het lijf, de kop, de poten
met plakkaten overtrokken. Wij draaiden een hoek om. Twee prachtige sleden, ieder
met twee rijkgetooide paarden bespannen, kwamen als schichten door de laan
gevlogen. Een match? Bepaald. De ene droeg de lijst van de ‘democrats’ op de zijkant;
de tweede die van de ‘republicans’. De schitterende sterrenvlag wapperde boven
beide; de sneeuw stoof als een lichte rookwolk achter de paarden op.
- Hier is 't bureel waar ik en Fred moeten gaan stemmen, sprak mijn neef, voor
een hoog gebouw stilhoudend, waarrond het volk krioelde. - Zie, daar is hij reeds.
Ik zag de bleke Fred, stap op stap door de lange, zwarte heer gevolgd en beiden
met een kolossale sigaar in de mond, ernstig koutend heen en weer wandelen. De
grote bruine beer, zwetend en hijgend, en voor het ogenblik met twee andere jonge
heertjes bezig, bekeek hem ter sluip, zonder hem een stond uit het oog te verliezen.
En overal ging het zo. Men zag niets dan gejaagde heren, die, gewichtig de ruggen
op stekend of vol overtuiging de handen uitstrekkend, met een onrust van
schapershonden van de ene groep tot de andere liepen en onophoudelijk, in het gekriel
van 't mierennest van het bureel, jonge lieden tot aan de stembus vergezelden, aan
welke zij, na het gekend briefje in de bus te hebben zien vallen, de voorop bepaalde
som, het
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goudstuk of het bankbiljet, in de hand stopten.
Dezer dagen las ik in een Belgisch-Frans dagblad, de Etoile Beige, dat de jongste
verkiezing van Harrison als voorzitter van de Verenigde-Staten, grotendeels bij
middel van kiesbedrog bekomen was. ‘Ces derniers (de overwinnaars)
malheureusement, - zo schreef bovengemeld blad - avaient pour eux le moyen de la
corruption par excellence, l'argent. C'est surtout dans l'Etat d'Indiana que l'achat des
votes s'est pratiqué de la façon la plus cynique Certaines dépêches disaient qu'on a
vu, non pas des misérables sans ressources, mais de riches fermiers, désireux de
gagner une bonne somme, vendre leurs votes, 15, 20 et 25 dollars. Dans cet Etat, il
était évident que la majorité serait au parti le plus riche. Ce parti était, nous l'avons
dit, le parti républicain.’
Wat hier van de staat Indiana gezegd wordt, heb ik in die van Michigan bij
gewoond; en ik ben overtuigd, dat het er heel de Amerikaanse republiek door, in al
de Staten en voor al de partijen, aldus gaat. De kalme schaamteloosheid, die men
daar, inzake van kiesbedrog, publiek en onder het oog van de medeplichtige overheid
aan de dag ziet leggen, is iets ongehoords. Nooit heb ik de maatschappelijke wetten
en voorwaarden, die de uitslag van de stemopnemingen als de uitdrukking van de
vrije en oprechte wil van het volk vaststellen, een honender schop in de nek zien
krijgen. Ik repte aan mijn neef een woord daarover. Hij kon mijn nauwgezetheid van
geweten niet begrijpen.
- Ik bezit mijn overtuiging, sprak hij, - en deze is voor geen geld om te kopen;
maar een aantal lieden, zoals Fred, b.v., hebben hoegenaamd geen politieke mening
en van dan af wordt hun stem een veilbare waar, die aan diegene te beurt valt, die er
het meest voor biedt; ik vind dat maar zeer billijk.
Ik knikte met het hoofd. ‘Goed’, dacht ik; ‘zeer goed geredeneerd voor een
Amerikaan’.
Van al de bijzonderheden van een Amerikaanse verkiezing is de proclamatie van de
uitslag buiten kijf nog de interessantste. Gelijk in al de landen, waar het algemeen
stemrecht heerst, geschiedt zulks, uit hoofde van de grote hoeveelheid werk, door
een dergelijk kiesstelsel aangebracht, eerst laat in de
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avond. Mijn neef en ik gingen dit schouwspel bijwonen. Op een van de zijwanden
van de ‘City-Hall’ - het stadhuis - was een groot, wit, vierkant stuk linnen gespannen.
In een gebouw daar rechtover, ook aan de stad behorende, bevond zich een
toverlantaarn. Het licht van de lantaarn zou op het wit linnen een heldere cirkel
verspreiden en daarin zouden één voor één, in schaduwletters, de namen van de
gekozenen, benevens het getal bekomen stemmen, verschijnen. Een praktisch, echt
Amerikaans verzinsel, zoals men oordelen kan. De grote marktplaats, voor het
stadhuis, was reeds zwart van 't volk, toen wij er aankwamen.
Eensklaps stijgt een lang en dof gejoel uit de dicht-saamgepakte menigte. Een
groot lichtgevend rond, helder als een zon, en waarin een soort van wemeling speelt,
is in het midden van 't linnen verschenen. Welke naam gaat zich daar het eerst op
vertonen? Republican of Democrat, wat zal het zijn?
Een nieuw en luid geschreeuw weergalmt, terstond in een reusachtig gelach
veranderd.
Iets zwarts is eensklaps in het witte rond gesprongen en vooraleer mijn verstand,
om zo te zeggen, beseft wat het is, ziet mijn verbaasd oog, in 't midden van het helder
licht, het afbeeldsel van een kachel, ja, van een grote, zwarte, ronde kachel, met de
zonneklaar er onder geprinte woorden:
The Garland stoves and ranges of the Garland Stove Works Company are the
Worlds best.
Een handelsreclame op zulk een plaats!!!
O Amerikaan, ik neem mijn hoed voor u af en groet u. Ik vraag, ik spreek, ik kijk
niet meer; ik buig en groet. Beter zult gij het niet doen. Hoger zal uw geest van
‘reclame’ niet reiken. Consummatum est. Ik heb op de muren van uw steden annonces
gelezen, waarvan een enkele de ganse zijgevel van een gebouw van zes verdiepen
hoog bedekte; ik heb in een van uw grootste schouwburgen, op de schermen van een
toneelstuk - een drama - en de ogen van de toeschouwers uitstekend, een aantal gele,
groene en rode, allerhande koopwaren aanbevelende plakbrieven zien hangen; doch
ik wist nog van niets, ik kende u nog niet, ik had u nog, op de officiële, voorbehouden
plaats, waar de namen van uw volks-
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vertegenwoordigers, nevens de uitgedrukte wil van het volk moesten verschijnen,
geen stoven zien recommanderen.
Stom en als begoocheld zag ik toe. Een naam en cijfers, door een oorverdovend
gedruis, door verward gejuich en gefluit begroet, waren nu, in plaats van de kachel,
in het helder wit rond verschenen. Na enkele stonden verdwenen zij en ditmaal sprong
een geldkoffer, ook door een aanbeveling onderlijnd, in de klare lichtstraal.
En aldus voort, afgewisseld met afbeeldsels van kachels en van geldkoffers, met
aanbevelingen van kleren en van eetwaren, met ontelbare uitdagingen en oproepen
aan allerhande handelsconcurrentie, verschenen ook, op hun beurt, de namen van de
uitverkoren mannen, die ginds, te Washington, de enen het ‘republican’ de anderen
het ‘democrat’ princiep, en allen dit van een onbepaalde vrijheid zouden gaan
vertegenwoordigen.
- Eiwel! is een Amerikaanse verkiezing niet zienswaard? vroeg mijn neef, terwijl
wij heengingen.
- 'k Geloof het wel, antwoordde ik, - 't is typisch... typisch.
Nevele, november 1888.
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Lijkrede uitgesproken bij het graf van mr. Désireé Wauters
Mijnheren,
Het is met een gevoel van grote droefheid in het hart, dat ik hier bij dit zo vroeg
geopend graf kom staan, om in name van de letterkundige kring ‘Le Caveau’ en ook
in mijn eigen naam, als vriend, aan onze diepbetreurde gezel, mijnheer Désiré
Wauters, een laatste hulde te brengen.
Het is mijn doel niet hier in een breedvoerige levensbeschrijving van de duurbare
overledene te treden, anderen zullen dit doen. Ik wil er alleenlijk op wijzen dat hij
een braaf en vredelievend mens was, die bemind en geëerbiedigd werd van alwie
hem kende. Werd hij daarvoor beloond?... Neen! Lijden zonder dat hij het verdiende...
sterven zonder klachten in de mond, zulks is zijn levenslot geweest. God, indien er
een is, vergoede hem hierna voor zijn folteringen.
Oprechte rouw en spijt bemint en zoekt de nederige graven. Op het uwe, mijn
vriend, zullen wij geen pronkend monument ter nagedachtenis oprichten. Onze hulde
is deze eenvoudige kroon, door de hand van de bedrukte vriendschap op uw laatste
rustplaats neergelegd.
Rust zacht, vriend Désiré, en vaarwel. Eeuwig zullen wij uw aandenken bewaren!
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Indrukken van een Belg in Nederland
I
Er zijn maar weinig Belgen, die in Nederland een plezierreis ondernemen. Men zou
zeggen dat het Noorden hen afschrikt, terwijl het Zuiden, integendeel, hen zeer sterk
aantrekt. Parijs is dáár, - een machtig aanloksel - en verder zijn het Zwitserland,
Italië, al de bekoorlijke streken van zonneschijn en blauwe hemel. Trouwens, ik
geloof ook wel dat hetzelfde verschijnsel in nagenoeg al de landen van onze
geografische breedte vastgesteld wordt: het Zuiden heeft voor ons een
aantrekkingskracht, die bijna onweerstaanbaar is.
Wat mij betreft, ik verlangde zeer Nederland te bezoeken. Het weinige, dat ik
ervan gezien had, verleden jaar, tijdens het congres van Arnhem, waaraan ik vooral
medewerkte door lange wandelingen te maken in de zo schilderachtige omstreken
van de stad, had bij mij de grootste begeerte verwekt er wel meer van te kennen; en,
na lange en herhaalde uitstellen, bevond ik mij toch eindelijk een goede morgen op
weg naar Amsterdam, gemakkelijk gezeten in de halfcoupé van een Hollandse trein,
rechts en links door de raampjes naar het snel vluchtende landschap kijkend.
Zodra ik mij ergens in onbekende oorden op reis begeef, doet zich bij mij een
spontaan en almachtig verschijnsel voor, een dat ook plaats grijpt, denk ik, bij het
merendeel der reizigers: ik vergelijk wat ik waarneem met hetgeen ik elders reeds
gezien heb. Aldus, terwijl de sneltrein met zijn eentonig gebrom door de vlakke
velden van Noord-Brabant vliegt, denk ik, dat wij in Vlaanderen ook zulke velden
hebben, maar mooiere, omdat zij bij ons meer bevolkt en woudachtiger zijn. Op de
brug van de Moerdijk herinner ik me dadelijk de kolossaal stoute en reusachtige
bruggen, waarover ik in
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Amerika gereisd heb, de brug van de Wallkill Valley Railroad te Poughkeepsie b.v.,
die met één worp, zo hoog als de loodrechte rotsen van de oevers over de driehonderd
meters breedte van de Hudsonriver springt, zodanig hoog en verkleind door de afstand,
dat men er een trein moet zien over rijden, klein en nietig als een kinderspeeltuig,
om te kunnen geloven dat het een spoorwegbrug is. Zo ook te Rotterdam, waar de
trein de ganse stad doorkruist, rijdend aan de hoogte van de eerste of tweede
verdieping van de huizen, waarvan men, dwars door de heldere vensters, als in een
vlugge aaneenschakeling van onophoudend geopende en gesloten trekladen het
inwendig leven kan bespeuren, heb ik geen moeite om mij in te beelden dat ik een
deel van New-York doortrek, op een van de Elevated Railroads. En overal is het zo
voort. Bijna overal, in al mijn reizen, is het de gelijkenis van de dingen, meer dan
hun verscheidenheid, die mij getroffen heeft. Het is alsof een geheime kracht de
natuur zowel als de mens ertoe dwong, met dezelfde organieke elementen, in identieke
omstandigheden produkten voort te brengen, die, onder hun oppervlakkige of
schijnbare verscheidenheid van uiterlijke vormen, de onmiskenbare stempel van hun
gelijksoortige, primitieve oorsprong dragen.
Nooit heb ik, zonder een zonderlinge emotie, en een beetje hartklopping, het doel
van een reis, - hoe klein ook - in den vreemde kunnen bereiken. En wanneer mijn
bestemmingsplaats een grote stad is als Londen, als New-York of Amsterdam, dan
krijgt deze ontroering een schier kwellende scherpheid. Onweerstaanbaar naarmate
ik tot het doel nader, vraag ik mij af hoe ik daar in die grote onbekende stad onthaald
zal worden, wat al genoegen of onttovering mij wacht. Het maakt op mij de indruk
alsof alles wat ik zie en hoor: de voorstad waar de trein fluitend doorheen snelt, de
dreunende bruggen waarover hij holt, de bedrijvigheid van vaar- en rijtuigen in en
langs de haven, de plechtige onbeweeglijkheid der torens in de verte, een
overweldigende macht bezaten, de macht van een maalstroom, die mij weerloos in
zijn reusachtige evolutie meesleept.
Het is genoeg bekennen, dat die eerste impressie van een
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drukke stad, die ik voor de eerste maal bezoek, voor mij gewoonlijk schier
onaangenaam is; en ondanks al de sympathie die mij tot Amsterdam aantrok, was ik
niet machtig die eerste indruk gans te overwinnen, terwijl ik, in mijn verlangen om
dadelijk een gezicht van de stad te nemen, rechts en links naar de gebouwen en de
beweging in de straten kijkend, te voet de loopjongen van 't station volgde, die mijn
valies naar het hotel droeg.
Lange, smalle, bochtige straten vol leven en beweging, hoge, sombere, vaak als
om elkander aan te kijken naar elkaar overhellende ouderwetse huizen; brede, stillere,
in halve cirkel lopende grachten, bezoomd met heerlijke bomen en statige, ruime,
van aloude pracht en weelde getuigende gebouwen; is 't zo dat ik mij Amsterdam
had voorgesteld? Ja, omtrent zo; maar wat mij vooral treft en aangrijpt is het contrast
van die antieke stad uit wier ganse uiterlijk zo innig de bespiegeling, het geheugen
en de droeve stilheid van de verleden eeuwen schijnt te spreken, en wier hedendaagse
leven een der woeligste en meest moderne van de aardbol is. O, oude, donkere,
prachtige, in uw sluimering verzonken gebouwen van de grachten, als ik u soms
aanschouw verre, half verborgen achter de naakte, zwarte kruinen van uw oude
bomen, aan de oever van uw stille water, dat een glans van gepolijst metaal heeft,
komt het me voor alsof uw edele, gestrenge gevels zich met een sluier van
hoogmoedige melancholie bedekten, en of uit uw antieke vensters als uit ogen een
gebelgd-droevige blik viel op die rinkelende trams en rijtuigen, op die bedrijvige
voorbijgangers, op dat ganse woelig en moderne leven, dat de sereniteit van uw
dromen en herinneringen van 't verledene komt storen.

II
Mij dunkt het is een verschrikkelijk dorre taak, te schrijven of te spreken over een
land, dat men slechts gedurende vijf dagen bezocht heeft; en ware 't niet geweest dat
de Redactie van dit Weekblad mij zo vriendelijk verzocht toch iets te zeggen van
mijn reisindrukken, nooit zou ik het uit eigen beweging
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durven wagen hebben. Hoe zal ik aan de Nederlanders iets interessants van hun land
vertellen, zij die het zoveel beter kennen dan ik? La banalité vous tend les bras zou
't spreekwoord zeggen, en 'k weet dat ik er, tot spot van de lezer, in zal vallen, en
hem wellicht als een ploert verontwaardigen, tenzij mijn al te nuchtere
ongekunsteldheid hem in een glimlach ontwapende. En deze nuchterheid die mij,
evenals 't geval zou zijn met haar tegenvoeter - een overgrote hoogmoed, indien ik
er had - steeds dwingt van mijzelf te spreken, noopt mij tot de volgende bekentenis:
Wat mij in een grote stad, na het bezoeken en bewonderen van haar historische
aandenkens, haar kunstrijkdommen en haar schilderachtige gezichten vooral belang
inboezemt, zijn twee bij uitstek moderne en met elkaar contrasterende dingen: de
bedrijvigheid en 't opgejaagde leven van haar bewoners in de drukst-bezochte straten,
en de bespiegeling en de eenzaamheid van haar ten uitkante gelegen wandelingen
en parken.
Ook, toen ik naar genoegen de prachtige Amsterdamse museums, haar enkele
monumenten en de ontelbare, zo indrukwekkende ouderwetse huizen van de grachten
bezocht en bewonderd had, ben ik een namiddag heel alleen gaan wandelen in een
van de parken, het Vondelpark. Het park van een grote stad is een zo veelzijdig
toevluchtsoord. De toevlucht der te rijke mensen, de toevlucht der te arme. De
toevlucht van hen, wier geluk tussen te enge muren zou verstikken, de toevlucht van
genen, die lucht en ruimte en eenzaamheid behoeven, om de storm van hun gefolterd
hart te laten uitwoeden. Hoe vaak, toen ik alleen was in den vreemde, ben ik er mijn
ontroerende gewaarwordingen niet gaan koesteren, het hart zwellend van diepe, stille
zuchten, treurig zonder oorzaak, ten prooi aan dat leed, waarvan geen woorden de
melancholische innigheid kunnen weergeven: de landziekte. Hier ben ik enigszins
teleurgesteld geweest. Het park ziet er treurig, bijna naargeestig uit, ondanks de zeer
mooie huizen en villa's die het omzomen, hun lachende, grilligvormige achtergevels
met donkergroen eiloof en rodende wilde wijngaardranken bedekt. Weinig of geen
bezoekers langs de verlaten wegen; slechts bij uitzondering een schitterend gespan,
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dat in een zilvergerinkel van kettingen, met de dofklinkend-gecadanseerde draf van
zijn paarden voorbijschiet, door een koude, onverschillige of barse blik van een
eenzaam op een bank gezeten wandelaar achtervolgd. Men heeft me bevestigd dat
de bodem er dor en onvruchtbaar is. Naar het schijnt komen de wortels van de
gewassen er aan een zekere diepte op een veenachtige laag, tengevolg waarvan de
grote bomen weldra sterven. Wat er van zij, iets dat ik nogmaals kon vaststellen is
de treffende gelijkenis van die mooie, nieuwe Amsterdamse kwartieren die het park
omgeven, met die welke ik bezocht in menigvuldige andere grote steden. Het zijn
dezelfde brede, rechte straten en lanen, dezelfde hoge van moderne praal en comfort
getuigende woningen. Ware het niet, dat ik weet waar ik ben en rond mij een andere
taal hoor spreken, ik zou bezwaarlijk op het eerste gezicht kunnen bevestigen of ik
te Amsterdam ben dan in een nieuw gedeelte van New-York of Chicago.
Twintig minuten tram en volop weer in het centrum van de beweging, in 't midden
van het kloppend hart der grote stad. Ontelbare, elkander kruisende trams en rijtuigen,
een gaande en komende mensenstroom, langsheen de rijke uitstallingen van de
schitterend verlichte winkels. De feestdagen naderen, het is het tijdstip van de
geschenken. Talloos zijn de dames en de jonge meisjes die ik ontmoet, een pakje in
de hand. En, minstens vijf maal op tien verraadt de vorm van 't pakje mij de aard van
het geschenk: een boek.
Wat een verrassing voor een Belg! Zeldzaam zijn bij ons de dames en de meisjes
die elkaar zulke geschenken maken; en al is dit ook een verschijnsel over de betekenis
waarvan men zich bedriegen kan, toch kan ik mij niet weerhouden te denken en met
een soort vernedering te voelen dat het Hollandse volk hoger ontwikkeld is dan het
onze. De enkele gedachte een boek als geschenk te geven, - iets dat te onzent toch
maar plaats heeft gedurende de schooljaren - het enkel feit dat de Hollandse dames
en meisjes de uitstalling van een boekhandelaar zullen bewonderen gelijk de onze
die van een juwelier of modewinkel, is toch wel tenminste een bewijs van hun eerbied
voor de kunst; en deze eerbied en belangstelling
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alleen sluiten reeds een denkbeeld van superioriteit in zich. O, ik had wel graag willen
weten wat ze zo al lazen, om hun veronderstelde geestesontwikkeling met die van
onze vrouwen te kunnen vergelijken; ik had wel graag enkele van die mysterieuze,
zorgvuldig in een grauw papier gewikkelde pakjes even willen openen en er de inhoud
van onderzoeken, een welbekend spreekwoord omschrijvend: dis moi ce que tu lis,
je te dirai qui tu es.
Doch mijn aandacht werd steeds weer in beslag genomen door het krielend heen
en weer gaan van al die ontelbare mensen. En steeds onweerstaanbaar, als ik zo een
compacte massa zie, denk ik aan de schrikwekkende hoeveelheid menselijk drama,
comedie en treurspel, die daar op een zo geringe oppervlakte vergaderd zijn, en die
onophoudend elkander aanraken en aanstoten, zonder dat de smart of de vreugd ooit
haars gelijken erkennen of voelen, zonder dat ooit een spontane beweging als een
kreet van heil of ellende elkanders geheimen ontsluiert. Het is saamgepakte
gekwintessentieerde en toch aan elkander vreemde mensenleed en vreugd. Een drukke
menigte maakt op mij de indruk van die honderden en honderden zakken
correspondentie die in de mailkamer van de grote postschepen op elkaar gestapeld
worden, bevattende miljoenen en miljoenen brieven voor de meest van elkander
verwijderde bestemmingen, elke brief een geheim voor degene die er onder of er
boven ligt, en alle, in hun vreemde onbewustheid van elkander, samen geslingerd en
gehotst over de Oceaan, gelijk de mensen door de maalstroom van het leven.
Volop zweefde mijn geest in de etherische hoogte van deze diepe en verheven
wijsgerige bespiegelingen, terwijl mijn materieel ik, mijn ‘beest’, zou de Maistre
gezegd hebben, als naar gewoonte verstrooid langs het voetpad van de drukke straat
voortdrentelde, toen een groep van drie personen vóór mij stilhielden, mij met opzet
de weg versperrend. Verbaasd zag ik op, en in het open, vriendelijke aangezicht van
de eerste der drie heren, die mij, met schitterende ogen en een glimlach van verrassing
op de lippen, de hand toestak, herkende ik een allerbeste vriend van Nijmegen,
letterkundige en conféren-
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cier van talent. De twee andere heren, waaraan ik voorgesteld werd, behoorden ook
tot de kunstwereld en droegen namen, die ik zal vertolken door wat mij die avond
scheen hun wederzijdse gemoedsstemming te zijn: de Optimist en de Pessimist. Ik
ben hun zeer dankbaar voor het gesprek dat wij samen hadden, niet alleen om het
genoegen, dat ik in hun kennismaking vond, maar ook om hetgeen ik van hen
vernomen heb betrekkelijk een kwestie die mij in Holland zeer interesseerde.
Een soort manie. Heden ten dage, als twee Belgen elkaar ontmoeten, mag men
verzekerd zijn dat zij geen vijf minuten met elkander zullen praten, zonder dat de
sociale kwestie op 't tapijt gebracht wordt. Het groot Belgisch publiek, dat niet
hartstochtelijk voor een of andere politieke partij strijdt, is nu, wat de socialisten
betreft, gekomen tot hetgeen ik noemen zal: de tweede fase van de waardering van
hun leer en daden. Want, herhaaldelijk heb ik het opgemerkt: er ontstaan bij het
publiek en in de kwestie die ik bedoel, drie zeer afzonderlijke tijdvakken van
waardering en die alle drie zeer overdreven en onbillijk zijn: het tijdvak van
verontwaardiging, als de socialisten pas beginnen hun rechten te eisen; het tijdvak
van bewondering als zij die reeds in zekere maat bemachtigd hebben en luid bazuinen
dat zij nu de wereld als een zak gaan omkeren; het tijdvak van teleurstelling, gevolgd
door onverschilligheid, als het erkend is dat de aangekondigde, volkomen omwenteling
nog niet zo spoedig plaats zal grijpen. Ik was dus ook niet langer dan enkele minuten
bij die heren, toen de vraag als vanzelf over mijn lippen kwam:
- En hoe staat het met de socialistische beweging in Nederland?
Ik hoefde niet lang te luisteren om overtuigd te zijn, dat de zaak daar nog bijlange
de scherpheid niet heeft, die wij haar in België erkennen. Met uitzondering van enkele
specialiteiten, die het vraagstuk wetenschappelijk bestuderen, gaan de hogere standen
in Nederland niet op in de sociale kwestie, verzekerde mij de heer Pessimist, en wat
de proletariërsklassen betreft, deze zijn nog te onwetend, te zeer verachterd en te
lamlendig om met verstand en moed hun rechten te eisen. Een zonderling en
onverwacht verschijnsel is daarvan het
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gevolg, namelijk, dat het nog klein getal ontwikkelde misnoegden die Nederland
telt, wanhopig over de trage vooruitgang van hun gedachten, diep verbitterd en
wraakgierig zijn geworden; dat zij omverwerpers zijn maar geen wederopbouwers;
eerder anarchisten dan socialisten. Vandaar, in Nederland, het tevens wreedaardige
en onmachtige van die volksbewegingen die te onzent, door hun eendracht en cohesie,
zo machtig en soms zo onheilspellend geworden zijn. Maar hoelang zal die toestand
nog duren? Wellicht niet lang meer. De machtige stroom van de nieuwere gedachten
tast beurtelings alle volken aan, en dezer min dan meer grote bekwaamheid tot
assimilatie is enkel een kwestie van rassentemperament en tijd. Te allen kante doet
men aan de ogen van het volk een Eden schitteren, en het volk wil dat Eden
binnentreden, wat al nog onbekende teleurstellingen er hem misschien ook te wachten
staan. In België scheelde het een niets, of de verovering van het algemeen stemrecht,
na eindeloos uitstellen, onder de invloed van de schrik en toen het oproer reeds in
de straten bromde door de regering toegestaan, ontaardde in een bloedige
omwenteling, waarvan het geringste gevolg de uitschrabbing van onze nationaliteit
zou geweest zijn. Wee het land dat op deze eindigende eeuw, waarin Europa
vergeleken wordt met een geladen bom, het vuur aan het lontje zal steken! Laat ons
hopen dat het lieve en beschaafde Nederland deze rol niet zal moeten vervullen...
Een lange tijd nog bleven wij ons gevieren redekavelend heen en weer wandelen in
't midden van het krielend volk, langs de helder verlichte straten. Het was de laatste
avond, die ik in Amsterdam zou doorbrengen en ik voelde mij gans treurig reeds een
land te moeten verlaten, waar ik zo gulhartig onthaald werd. Mijn vriend en onze
twee gezellen, de Optimist en de Pessimist deden mij eindelijk een uitgeleide tot aan
het hotel, waar wij elkander ‘adieu’ zegden.
- Adieu?... waarom toch gebruiken de Nederlanders bij het afscheidnemen steeds
het woord dat zo treurig in onze oren klinkt! Vooral aan Nederland verlang ik geen
adieu te zeggen. Ik heb het reeds uitgedrukt en ik herhaal het eens meer:
Ik hoop wel dat ik er terug zal komen.
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Het socialisme en de Vlaamse landlieden
De wetgevende Belgische verkiezingen van verleden oktober, die de politieke toestand
van dit land zo diep gewijzigd hebben, brachten ook dit zonderling, doch vooral op
het eerste gezicht treffend verschijnsel teweeg, van de om zo te zeggen geografische
scheuring van een natie in twee vijandige delen, twee kampen schijnbaar zo vreemd
en antipathiek-gescheiden van elkander, als was een muur tussen hen opgerezen.
Bijna het ganse Walenland zond socialistische vertegenwoordigers naar de Kamers;
het Vlaams gedeelte van het land is er vertegenwoordigd door katholieken, zonder
nog één uitzondering. En tussen deze twee partijen, die reeds een hardnekkige strijd
tegen elkander aangevangen hebben, zijn de liberalen schier totaal verdwenen, hun
beste staatsmannen op het slagveld latend, ternauwernood nog hier en daar enkele
onbeduidende zetels winnend of behoudend, voortaan zonder de minste invloed op
het lot van een land, dat zij zo lang en helaas! zo vaak op een onvoldoende wijze,
bestuurd hebben. Nochtans, men mag zich niet vergissen in een toestand, die slechts
in de schijn zo gans buitengewoon voorkomt. Men mag niet uit het oog verliezen,
dat al deze zogezegde volksvertegenwoordigers enkel de mandatarissen van het
majoritair verkiezingsstelsel zijn, en dat de arrondissementen, die zij
vertegenwoordigen, duizenden en duizenden kiezers tellen van wie de politieke
gezindheid juist het tegenovergestelde van de hunne is. Ware de rechtvaardige wet
der evenredige vertegenwoordiging alhier ingevoerd geweest, men zou katholieke
en liberale afgevaardigden in de thans louter socialistische deputaties van Luik,
Charleroi, Bergen en Zoningen aangetroffen hebben, evenals socialistische
vertegenwoordigers zouden deel gemaakt hebben van de thans louter ka-
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tholieke deputaties van Brussel, Antwerpen of Gent. En 't is de toestand en de invloed
van de socialistische leer in 't midden van het Vlaams gedeelte van het land, en
inzonderheid in Vlaanderen, die ik in deze studie zal pogen te ontleden.

I
Het is stellig nog geen vijf jaar geleden, dat men in 't Vlaamse platteland voor het
eerst het woord ‘socialisme’ hoorde uitspreken. Tot vóór vijf jaar was er zeker geen
Vlaamse boer die deze uitdrukking begreep, noch die zich kon voorstellen welk doel
de aanvoerders van de leer beoogden. De verwijderde en schrikbarende weergalm
van de herhaalde onlusten in de grote steden, van de oproerige werkstakingen en de
bloedige repressies was er toe nodig om dat woord tot in deze verachterde gewesten
te doen doordringen, voorafgegaan en vergezeld door een faam van afkeer en
snoodheid, die, gepaard met de traditionele en erfelijke antipathie van de
buitenwerkman tegen de arbeider van de steden, al de landlieden van angst en toorn
deed beven. Lang reeds vóór de buitenpriesters in hun sermoenen tegen de socialisten
en hun leer de oorlog begonnen te voeren, hadden de bewoners van het platteland
dezen in haat en afschuw gekregen, zó ongunstig waren de omstandigheden, waarin
zij, voor het eerst, alhier bekend werden. Dit zal genoegzaam verklaren, hoe moeilijk
hun debuut hier was. En nochtans, - zonderling verschijnsel, - het waren in den eerste
de werklieden van de steden niet, die te lande de socialistische gedachten kwamen
verspreiden: de landlieden zelf gingen die, onbewust, ter stad opdoen, in hun toevallige
aanraking met de arbeiders van de fabrieken. Het is een bekend feit, dat de
arbeidersbevolking van een aanzienlijke nijverheidsstad grotendeels samengesteld
is uit werklieden van den buiten. Zij kenden een ambacht, zij zijn het komen
uitoefenen in de stad, waar zij een hoger loon verdienden, en heel natuurlijk werden
de moderne socialistische gedachten er hun ingeboezemd. Maar zij behielden ook
talrijke betrekkingen te lande, zij hadden er hun ouders, vrienden en ver-

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

291
wanten; en niet minder onvermijdelijk deelden zij, in de loop van een bezoek, van
een familievergadering aan dezen de gedachten mee waarvan zij reeds doordrongen
waren; en zelf van geboorte buitenlieden zijnde, konden zij dit doen zonder het
wantrouwig verdenken op te wekken, dat dezelfde woorden, door geboren stedelingen
uitgesproken, zonder de minste twijfel zouden teweeggebracht hebben. Er is op die
manier een ganse arbeid van geloofswerverij geschied, een zonderlinge en duistere,
om zo te zeggen onbewuste voorbereiding tot de openbare propaganda van de leer,
die aan veler blikken ontsnapte.
Evenwel, toen de eerste socialistische bladen te lande verspreid werden, was het
onthaal van hen, die ze uitdeelden, alles behalve aanmoedigend. De Vlaamse boer,
vernederd door eeuwen onwetendheid en slavernij, is schuw en gluipend van aard,
als een muur vastgeankerd in zijn aloude bijgeloof en vooroordelen, vol vrees voor
zijn priester en kasteelheer, die hem door een gril kunnen ruïneren. Vooral zijn
godsdienstig gevoel is een gevoel van vrees, van steeds dreigende wraak van de
Almachtige, en de socialisten, dit weet hij, hebben geen religie, zijn een soort
antichristen. Een socialistisch blad te ontvangen, zelfs voor niets, was dus voor hem
een roekeloze onbehendigheid en een misdaad, waardoor hij God en meester
beledigde. Ook werden de eerst verspreide nummers schier alle in het vuur geworpen.
In ettelijke dorpen zelfs vielen de rondbrengers erge mishandelingen te beurt. Zij
werden als booswichten door het gepeupel uitgejouwd en uitgescholden, met stokken
en stenen uit de gemeenten gejaagd, in meer dan een plaats stroomde het bloed. Maar
door niets lieten de propagandisten zich ontmoedigen noch afschrikken. Elke
zondagmorgen, in groepen van tien tot vijftien, kwamen zij in de dorpen terug, kalm,
stilzwijgend, haastig, met op hun aangezicht die geabsorbeerde, teruggetrokken
uitdrukking, die uitdrukking ‘idée-fixe’, eigen aan zoveel apostels van de socialistische
leer, hun gazetjes op de toonbank, op de tafel, in de gang van de huizen leggend, en
dan vertrekkend zonder om te zien, zonder te luisteren of te antwoorden op de
beledigingen, wel zeker dat ze toch niet altijd alle in het vuur zouden gegooid worden,
dat toch eens
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iemand ze lezen en begrijpen zou, zeker dat zij een kiem gezaaid hadden, die diep
haar wortels schieten zou.
En diep geschoten zijn ze reeds. Heden ten dage, in volle stilte en geheim, grijpt
onder de nederigen en onwetenden van 't platteland een evolutie plaats, waarvan de
gevolgen nog niet te berekenen zijn.

II
Op deze tijd van 't jaar, in de lange avondstonden van de verafgelegen hoeven, dáár
waar vroeger een zoon of een dochter aan de rond de haard geschaarde familieleden
en dienstboden een hoofdstuk uit het melodramatische verhaal van Baekeland en
zijn benden of meer andere draken voorlas; dáár waar men, bij gebrek zelfs aan dit
boek, destijds zo overvloedig in onze gewesten verspreid, een rozenkrans prevelde
om de tijd te doden, is een kleine krant, een blaadje van een cent het gewoon dagelijks
geestesvoedsel geworden. De katholieken, als naar gewoonte zeer behendig en
doordacht in hun politiek, hebben deze langzame omwenteling, deze nog duistere
belangstelling voor de moderne vraagstukken, die heden ten dage, zelfs voor de
onontwikkelden in de atmosfeer van deze eindigende eeuw schijnt te zweven, wel
voelen komen. En in hun bewustheid dat het antiek geloof onder de lagere klassen
van dag tot dag verminderde, hebben zij zich gehaast om door een nieuw en, volgens
hun mening, beter voor de tijd geschikt geestesvoedsel, hun aloude heerschappij over
het volk te staven. Elke dag worden kleine katholieke blaadjes van één cent, bij
duizenden en duizenden exemplaren, door rondventers tot in de verst afgelegen
hoeven van Vlaanderen gecolporteerd, mededelend aan de boer de praatjes van zijn
dorp en van de omliggende gemeenten, besprekend, in het voordeel van de regerende
partij, de beraadslagingen in de Kamers en de daden van het Staatsbestuur, en bovenal
elke gelegenheid te baat nemend om liberalen en socialisten aan te randen,
inzonderheid en elke dag steeds bitsiger, de socialisten, die de schrik, de dolle hond
van de katholieke partij geworden zijn.
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Zo denken de aanvoerders van die partij de met de invoering van het algemeen
stemrecht zo overwegend geworden grote massa's voor hun gezindheid te behouden;
en 't moet gezegd: voorlopig slagen zij daarin op een zeer ruime schaal. Maar in de
aard zelf van deze macht ligt, voor de partij die ze gebruikt, een groot gevaar besloten:
zij heeft deze tot nu toe zo totaal onwetende bevolking tot het politiek leven en de
politieke driften opgewekt, en, wat fataal gebeuren moest, heeft zich reeds voorgedaan:
het volk, beu van steeds maar één klank te horen, heeft van lieverlede ook willen
weten wat de tot een andere gezindheid behorende politieke partijen dachten en
zeiden, en, in 't geniep nog, maar van dag tot dag meer openlijk, heeft het insgelijks
de kleine liberale en socialistische gazetjes durven lezen.
De liberale bladen hebben de geringe man zeer weinig nieuws geleerd en ook zeer
weinig belangstelling bij hem opgewekt. Doorgaans vond hij er niets in dan
kleingeestige aanrandingen tegen godsdienst en priesters, iets dat hem altijd boos en
wantrouwig maakt. De socialistische, integendeel, lieten het godsdienstig vraagstuk
onaangeroerd, om, zonder omwegen, zulke vraagstukken aan te grijpen, die
rechtstreeks tot de belangen van de nederige spraken. Die kleine krantjes, bijzonder
passend opgesteld voor het onwetend publiek, waartoe zij bestemd waren, bevatten
vaak zeer grote waarheden, van die onweerlegbare waarheden, die de proletariër in
't midden van zijn slavernij en zijn verval dikwijls gevoeld heeft, zonder dat hij het
schier aan zichzelf durfde bekennen. Eeuwen vernedering en ellende hadden hem,
dwars door de geslachten heen, een bijna dogmatische eerbied ingeboezemd voor
vele, hem door zijn wereldlijke en geestelijke beheersers opgelegde inrichtingen,
waarvan hij in de diepte van zijn ziel toch wel de onrechtvaardigheid besefte, maar
die de socialisten voor het eerst openlijk als onrechtvaardigheid en snoodheid durfden
brandmerken. Men bewees hem, door middel van enkele eenvoudige doch behendig
uitgelezen voorbeelden, dat het Kapitaal de opbrengst van een usurpatie was; en hij
die zijn leven lang het Kapitaal beschouwd had als iets heiligs, begon te wankelen
in zijn antiek geloof, moest bekennen dat het klein socialistisch gazetje de waarheid
zei; dat,
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in ontelbare gevallen, het Kapitaal de opbrengst van een roverij was. En in zijn
nuchter hart ontkiemde een gevoel van spijt en nijd, van haat tegen dit of dat bekend
individu, dat op zulke wijze rijk geworden was. Een oud, oud spreekwoord, van zijn
voorouders geleerd, door hem aan zijn kinderen en kleinkinderen overgeleverd,
luidde: ‘de gelijkheid bestaat niet en kan niet bestaan onder de mensen; te allen tijde
zijn er rijken en armen geweest en te allen tijde zullen er zijn’. Maar het socialistisch
blaadje stelde de vraag of het rechtvaardig was, dat zij, die nooit iets verrichtten, de
rijken waren, en zij, die zich doodbeulden, de armen; en de rampzalige landman,
ontroerd tot in de diepste vezels van zijn ziel door die gedachte die hem zo rechtstreeks
trof, dorst antwoorden: ‘neen, het is niet rechtvaardig, het is een wraakroepende
schande!’
Deze zo behendige propaganda van de socialistische bladen, door middel van
slechts enkele, tevens zo doodeenvoudige en zo almachtig en bijna schrikwekkend
welsprekende voorbeelden van sociale onrechtvaardigheden, aldra bijgestaan en
versterkt door de publieke meetings, die overal te lande de hardnekkige kiesstrijd
van de veertiende oktober voorafgingen, heeft, in een tijdverloop van slechts enkele
maanden, een verbazende vooruitgang aan de verspreiding van de socialistische leer
te lande doen maken. In beide de liberale en katholieke conservatieve kampen werden
de angst en de onzekerheid zó groot, dat men er, in aller ijl, door het oprichten van
democratische, samenwerkende maatschappijen, de economische politiek van de
socialisten nabootste, om de sympathie van 't volk tot zich te trekken, en zelfs op de
lijst der kandidaten voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, werklieden
aanvaardde. Nu zetelen, in de katholieke deputaties van Gent en Brussel, gewezen
arbeiders, waarvan enkelen zelfs geen Frans kennen, naast de schatrijke adellijken
en nijveraars, nog kort tevoren hun trotse meesters. Overal, met een onuitroeibare
kracht, heeft de kiem aldus wortel geschoten. Reeds kan de Vlaamse landman over
de toestanden redeneren, reeds durft hij de wetten ontleden, waaraan hij gehoorzaamt.
En naarmate hij in zijn onderzoek vooruitgaat, is het in hem als een openbaring: een
sluier valt van vóór zijn
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ogen, hij erkent en begrijpt de begane fouten, hij ontdekt de onrechtvaardigheid van
vele der inrichtingen die hem beheren, hij vraagt zich af, met toorn en nijd, of hij de
dupe van de hedendaagse maatschappij niet is. De statistiek van de jongste algemene
verkiezingen heeft dit feit, - schier ongelofelijk voor wie de Vlaamse buiten kent vastgesteld, dat, in het grootste gedeelte van de Vlaamse landelijke kantons, de
socialistische kandidaten bijna zoveel, en in sommige plaatsen meer stemmen
bekwamen dan de liberale. Zij die voor de socialisten durfden stemmen, behoorden
tot de stoutmoedigen, de overtuigden, de reeds half verlichten. Maar hoeveel anderen
naast hen, die ook de socialistische leer zijn toegedaan, die graag voor de socialisten
zouden stemmen, doch niet durven! Bij duizenden worden zij geteld. Duizenden en
duizenden Vlaamse landlieden kunnen aan het geheim van de stemming nog geen
geloof hechten. Zij zijn ervan overtuigd dat een geheim toezicht wordt uitgeoefend,
dat aan hun meesters bekend maakt voor welke kandidaten zij gestemd hebben. Men
heeft er gezien die vol wantrouwen de zoldering van het kiesbureel en de houten
wanden van de isoloir1. examineerden, vol vrees of een verradersoog hen ergens
bespiedde; anderen zijn vast overtuigd dat de heren die rond de stembus zitten, het
bulletin in handen krijgen en dit openen zodra de kiezer uit de zaal verdwenen is. En
voor de socialisten stemmen ware hun ondergang als het bekend werd, dat weten zij.
Waarom dus zouden zij hun bestaan op het spel zetten voor de voldoening van een
loutere gril? Want in de diepte van zijn gemoed beschouwt de proletariër van onze
gewesten zijn nieuw ideaal nog steeds als een hersenschim, die wellicht nooit
verwezenlijkt zal worden, tenminste niet gedurende zijn levenstijd. Hij stemt dus,
met welke weerzin ook, voor zijn thans gekende dwingelanden; maar in zijn hart
versterkt zich zijn haat en het verlangen naar een wraak, die hij zal uitvoeren wanneer
het gunstig ogenblik daartoe gekomen is.

1.

De kleine ruimte, waarbinnen de kiezer zich afzondert om zijn stembriefje in te vullen.
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III
Er ligt dáár, ik herhaal het, een groot en onheilspellend gevaar voor de toekomst. De
grote, katholieke conservatieve partij die sinds menigvuldige jaren ons land bestuurt,
en die tot heden nog vooral haar macht uit die compacte en slaafse massa's van de
Vlaamse buiten trok, draagt, volgens mijn mening, de gevaarlijkste van haar vijanden
in haar schoot. Zij weet dat zij niet langer op de steun van de meer ontwikkelde
industriële Waalse arbeiders mag rekenen. Dáár heeft zij ontelbare tegenstrevers,
maar zij kent ze en kan de middelen gebruiken om ze te bestrijden. Doch hoe zal zij
haar vrienden en haar vijanden onderscheiden in die drukke, ruwe horden, die zij
onder haar banier geschaard heeft en waar, onder een uiterlijke schijn van nog bijna
algemene onderworpenheid, zoveel haat en verraderij schuilen! De met meer vrijheid
in de socialistische beweging ontwikkelde bevolking, zoals de Waalse, is, als het
ware, door een transitoire en progressieve gedaanteverwisseling heengegaan. Het
eerste tijdstip was al toorn en opstand. Het gevoel van de uitgestane
onrechtvaardigheid vertolkte zich met grote hevigheid, in verwensingen en
bedreigingen tegen de bestaande orde van zaken. Maar deze kreten zijn aangehoord
en trapsgewijs werd aan de eisen voldoening gegeven. De invoering van het algemeen
stemrecht was een van de meest bevredigende. Ogenblikkelijk werd door deze
toenadering tot de gedroomde algemene verbroedering en gelijkheid, het dreigend
gevaar van een bloedige revolutie bezworen. De Waalse werkersklassen,
vertegenwoordigd in de regering van het land, wachten nu met meer geduld op een
rechtschapener verordening van werkuren en loon, van deelneming in de winsten,
op gans de reeks hun door hun afgevaardigden beloofde verbeteringen en
verzachtingen aan hun lot, die, van henzelf om zo te zeggen kapitalisten makend,
hun grieven tegen de bestaande maatschappij reeds aanzienlijk verminderd heeft.
Doch de landelijke proletariër zal enkel zeer onrechtstreeks en zeer weinig voordeel
uit deze evolutie tot de vooruitgang trekken. Hij is niet, gelijk de Waalse arbeider,
door mannen van zijn soort in de Kamer vertegenwoordigd en niemand verdedigt er

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

297
met oprechtheid zijn rechten en belangen, zodat zijn materieel welzijn steeds onder
het peil van dat der Walen dreigt te blijven, te meer omdat schier al de conservatieve
kopstukken aanzienlijke grondeigenaars zijn en er bijgevolg belang in hebben uit de
arbeid van hun pachters zoveel mogelijk inkomen te trekken. De Vlaamse landman
schijnt dus bestemd om nog lange jaren in de kindsheid van zijn sociale ontwikkeling
door te brengen, tenzij er in het land, of liever in alle beschaafde landen tegelijk, een
bruuske en beslissende gebeurtenis plaatsgreep, die hem, met een plotselinge
woestheid, aan zijn aloude verdraagzaamheid en onderwerping kwam ontrukken.
Indien het gebeurde dat eens, in een omwenteling, de socialisten de overhand
kregen, en dat hun gewapende benden als een storm in de landelijke gewesten
verschenen, waar het uit de veroverde steden gejaagde conservatieve leger zijn laatste
steun en zijn laatste schuilplaats zou gaan zoeken, dan is het meer dan waarschijnlijk
dat de bevolking, eindelijk bewust van waar de macht komt, als één man, in een kreet
van oorlog en wraak, met de socialisten tegen zijn eeuwenoude meesters en
dwingelanden zou opstaan. Meer dan waarschijnlijk zouden de nieuwe politieke
opperhoofden daar met verbazing een onbekend en ontelbaar hulpleger aantreffen.
't Zou echter een leger van barbaren en verdelgers zijn; een horde niet dorstig naar
rechtvaardigheid en gelijkheid, maar dorstig naar weerwraak en bloed. De
geschiedenis, die zichzelf steeds herhaalt, naar men beweert, zou wel dáár, na de
tussenruimte van een eeuw, bij die onwetende bevolking, die haar vrije en progressieve
ontwikkeling in de nieuwe gedachten niet verkreeg, de bloeddorstige Septembriseurs,
die destijds de Franse Revolutie onteerden, kunnen terugvinden. Terstond, zonder
overgang, als in een aanval van hete koorts, zullen al de tot dus toe gevreesde en
geëerbiedigde afgoden onder de voeten getrapt en verbrijzeld worden. De Vlaamse
landelijke bevolking o.a., eeuwigdurend verachterd, zal nog in de sombere periode
van de vernieling verdiept zijn, terwijl bij haar meer verlichte en ontwikkelde broeders,
het tijdstip van de heropbouwing reeds volop zal bloeien. En het zal zijn, met de
eerste stappen van de nieuwe Maatschappij, de voort-

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

298
zetting en wellicht de verergering van de legendarische vijandschap tussen de
stedelingen en de landbewoners, van dag tot dag zich nog verscherpend door een
steeds toenemend verschil van opvatting en toepassing van de aangenomen leer. De
socialistische chefs, aanhangers en voorstanders van het collectivisme, beelden zich
in dat zij zonder moeite de landelijke bevolkingen tot dit hun economisch en
staatkundig ideaal zullen overhalen. Om zulks te bevestigen steunen zij zich op het
feit dat, in Vlaanderen namelijk, meer dan 75 percent van de gronden in verhuring
bebouwd worden; en al te gemakkelijk vergelijken zij de pachter en de landwerkman
met de industriële arbeider van de steden, die niets dan haat en vermaledijding heeft
voor het gereedschap of het werktuig dat hij moet gebruiken. Dit is een diepe
misgreep. De boer, de landbouwwerkman voelen een innige liefde voor de grond die
zij beploegen, voor die grond waarvan zij leven en waarop ze zich afbeulen. Er is in
de aard van de landbewoner, die rechtstreeks van de opbrengsten der aarde leeft, iets
idyllisch, een ganse erfelijke en hardnekkig ingewortelde poëzie, die de arbeider van
de steden nooit zal kunnen voelen noch bevatten. De landelijke werkman, in
tegenstelling met de stadsarbeider, ziet en wil rechtstreeks de ganse uitkomst van
zijn arbeid zien. Hij ziet het graan dat hij gezaaid heeft wassen en rijpen; hij ziet zijn
vee er zich mee vetmesten; hij ziet en voelt er zichzelf en zijn gezin van leven. En
al zijn smart en bitterheid, bijna de ganse opbrengst van zijn zwoegen aan zijn eigenaar
te moeten uitkeren, is ontoereikend om hem de grond in afkeer te doen nemen. Hij
voelt de aarde goed en mild, hij bemint ze voor hetgeen zij hem zou kunnen geven,
hij droomt van het geluk dat hem te beurt zou vallen, indien maar de verdeling van
haar opbrengsten op een rechtvaardiger schaal geschiedde, indien hij zelf maar eens
kon eigenaar worden van het hoekje grond dat hij zo hardnekkig en met zoveel liefde
beploegt.
Stellig zou hij niets vuriger verlangen dan de totale onteigening van de
tegenwoordige bezitters, maar het zou zijn onder de voorwaarde rechtstreeks van die
onteigening te genieten en niet om voor een nog groter, machtiger en onbekender
meester, - de Staat - te arbeiden, al moest zijn stoffelijk welzijn er
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ook aanzienlijk door vergroten. Want, indien het in de verwikkeling van de industriële
produktie, waar elke afzonderlijke arbeider slechts een deel van het geheel
voortbrengt, onmogelijk wordt te zeggen: dit werktuig is uw eigendom, en dát het
uwe; in de veel eenvoudiger landbouwexploitatie zou het weinig of geen bezwaren
opleveren, het deel van ieder te bepalen. En dit begrijpt de landman instinctmatig.
Hij voelt er de mogelijkheid en de rechtvaardigheid van, en is en blijft een
stelselmatige vijand van het gemeenschappelijk eigendom. Ternauwernood zou men
hem kunnen doen begrijpen dat, in 't voordeel zelf van een winstgevende bebouwing,
verbeterde, de gemeenschap toebehorende landbouwwerktuigen hoeven aangekocht.
Er bestaan daar dus, tussen de proletariërs van de steden en die van het platteland,
diepe oorzaken van onenigheid, die, eens, als de sociale staat door een omwenteling
omgekeerd werd, erge onlusten zouden kunnen doen ontstaan. De onterfden van land
en stad zullen elkaar zeer goed verstaan om de oude Maatschappij overboord te
werpen, maar zij dreigen onverzoenbare vijanden te worden, van het ogenblik dat er
kwestie van wederopbouwing zal zijn.
En deze vijandschap is het, die een nieuwe partij, die pas aan het politiek leven
geboren werd, zonder twijfel tot haar voordeel zal pogen uit te buiten: de Christelijke
Volkspartij, die, steunend op de Godsdienst, de nieuwere, sociale zielezuchten en
gedachten met de grondslagen van de bestaande Maatschappij poogt te verzoenen.

IV
Zij is gesproten uit de schoot van de katholieke, conservatieve partij. Een groepje
ontwikkelde mannen, voor het merendeel nog jong, hebben het gevaar van de
hedendaagse sociale toestand beseft, en begrepen dat, voor het heil zelf van de
bezittende klassen, verbeteringen in het lot van de werkman en de proletariër, zich
gebiedend opdrongen. Zij hebben aangenomen en de hunne gemaakt een groot
gedeelte van de socialistische leerstelsels. Ofschoon bepaald vijandig aan het col-
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lectivistisch stelsel, hebben zij gevraagd een betere beloning voor de arbeid van de
werkman, de beperking van het getal werkuren, een rechtvaardiger verdeling van de
goederen der aarde. En met de gedachte aan God hebben zij hun conceptie bekroond.
De Godsdienst zou de morele teugel zijn, waarmee zij hopen de driften van het volk
te temmen en zijn eisen binnen behoorlijke palen te houden.
Ik kan mij niet bedwingen van de ene kant hun onderneming toe te juichen, en,
van een andere kant vrees ik sterk, dat zij er nog zo spoedig niet in zullen slagen. Ik
geloof, ik zou willen geloven in hun toekomst, omdat hun conceptie mij een wijsgerige
grootheid schijnt te bevatten, die aan die van al hun politieke tegenstanders ontbreekt;
maar ik geloof niet dat zij, die zeer moedig de strijd hebben aangevangen, de gelukkige
uitkomst ervan zullen bijwonen.
Mij komt het voor dat nog een ganse woeste vloed voorbij zal stromen, dat nog
een ganse reusachtige omwenteling zal plaatsgrijpen, alvorens hun beurt gekomen
is op het wereldtoneel hun rol te spelen. Men mag niet uit het oog verliezen dat velen
onder deze onterfden der aarde heden ten dage het antiek geloof en hun troost in de
godsdienst verloren hebben. De socialistische kopstukken, wetend wat het volk van
hen verwacht en waaraan het nu vooral behoefte heeft, spreken hem enkel van zijn
stoffelijke welvaart en verwaarlozen, met een lichtzinnigheid, die zij wellicht later
zullen betreuren, zijn wijsgerige en religieuze ontwikkeling. Zij eisen de welstand
van het volk, zijn rijkdom zelfs, en wellicht zullen zij er in slagen hem gedeeltelijk
deze weldaden te verlenen, maar zij zijn zeer vermetel indien ze zich inbeelden met
hun leer de uiterste volmaaktheid te verwezenlijken en niet denken dat het volk ten
slotte toch een onttovering te wachten staat. Waar is de rijke, waar is de rechtvaardige
en deugdzame, waar is de meest begaafde en volmaakte mens van de wereld, die
volkomen met zijn lot tevreden is, die niets meer te wensen heeft? Die bestaat niet;
de enkele gedachte van eens met zekerheid aan alles vaarwel te moeten zeggen, de
gedachte van de dood en de onbekendheid van het hiernamaals zijn voldoende om
de gelukkigsten van de aarde niet gans gelukkig te maken. En wat waar is van de
mensen mag ook bevestigd
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worden waar het de inrichtingen van de mensen geldt. Wanneer de socialistische
chefs aan het volk alles zullen verleend hebben wat zij het geven konden, dan zal
het volk nog bijlange niet tevreden zijn en in zijn ontgoocheling zal het nog iets meer,
nog iets anders en beters vragen. Het is dat iets anders en beters dat de
christen-democraten, indien zij oprecht zijn, in de religie aan het volk zullen schenken,
nadat zij ook, uit al hun krachten, voor zijn stoffelijk welzijn zullen gezorgd hebben.
Maar zullen zij oprecht zijn? zijn zij oprecht? Het volk wantrouwt hen en men kan
het volk niet gans ongelijk geven. Zijn zij die hem de goddelijke troost komen brengen
als laatste en opperste vergoeding voor al zijn teleurstellingen, niet gesproten uit de
schoot van zijn ergste vijanden? behoren zij er steeds niet toe? Of zijn ze zelfs geen
loutere eerzuchtigen, die aldus een ereplaats onder de zon willen bekleden? O, de
leer is schoon en edel, maar zou het niet een man van bovenmenselijke deugd moeten
zijn, een Christus, een Messias om ze te verkondigen en ze door het volk te doen
aanvaarden? Wie weet, misschien zal hij komen. Wie weet of die gedachte niet
heropgevat, gelouterd en verbreed zal worden door een van de socialistische hoofden,
evenals de socialistische leer gedeeltelijk door de christen-democraten aangenomen
en hoger verheven werd? Wie weet of uit de schoot van het volk, welks wantrouwen
hij niet zou opwekken, een apostel, die met het volk geleden en geleefd heeft, niet
zal opstaan, een man die, na aan het volk al het materieel geluk verleend te hebben,
dat een zo rechtvaardig mogelijk ingerichte samenleving hem geven kon, zal
uitroepen: jaag niet verder het volmaakte geluk na; gij hebt alles wat de aarde kon
verlenen, vraag wat u nog ontbreekt aan God!
O, ik hoop dat die profeet eens zal komen! Ik hoop dat hij zal komen op zijn uur,
wanneer de storm ter verovering en ter bezitting van de wereldse goederen zal zijn
uitgewoed; wanneer, in de ontgoocheling van de verzadiging, de aandrang naar iets
groters en iets hogers, als een kreet van angst en vroomheid, zal ten hemel stijgen.
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Flamingantisme en flaminganten
Er is in België aan de benamingen Flamingantisme en Flamingant, buiten de kleine
kring waar zij vergood worden, een zeer sterk ridicuul gehecht. En, hoewel treurig
om te bekennen, men mag gerust zeggen dat de meeste flaminganten zelf daar de
schuld van zijn.
Ik ken slechts één land in Europa waar men in die kwestie enigszins belang stelt:
Holland. Er heerst er voor de Vlaamse zaak een vrij-welwillende, een beetje
officieel-dedaigneus-beschermde sympathie, door de grote massa van het volk
hoegenaamd niet gevoeld, maar die men toch gerust betuigen kan, zonder vrees er
iemand door te ergeren. Over het algemeen heeft men er slechts een zeer oppervlakkig
begrip van de kwestie. Zelfs velen onder hen die het best op de hoogte zijn en graag
een lans breken ten voordele van de flaminganten en van de verbroedering van Noord
en Zuid, weten er weinig meer van af dan dat het flamingantisme een hevige en vaak
te ver gedreven reactie tegen Franse invloed is; en zeer natuurlijk denken zij dan ook
dat al de pogingen en al het streven van de flaminganten in die zin gericht zijn.
Dit is vooreerst een opvatting van grondbeginsel waarover de Hollander en de
Vlaming doorgaans radicaal verschillend denken. Verre van de Franse invloed te
bestrijden trekt de Hollander hem gretig aan. Hij houdt van de verfijnde schoonheid
van de Franse taal, als van een heerlijke muziek; hij mag haar vooruitstrevende
gedachtengang en haar vrije uitingen. Hij doet al wat hij kan om ze zo goed mogelijk
te leren. Zelfs grenst zijn liefde wel eens aan het belachelijke. Plus royaliste que le
roi gebeurt het hem soms in geestdrift te raken voor Franse voortbrengselen, die in
Frankrijk zelf zouden doen glimlachen. Een snuggere meneer, die, met wat Franse
allures, mooi Frans spreekt, of de naam heeft het mooi
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te spreken, en wel op de hoogte van de Franse litteratuur te zijn, kan hier niet anders
dan veel bijval hebben. En ik ben overtuigd dat verre de meeste Hollanders zeer
graag in de door de flaminganten zó versmade gelegenheid zouden willen zijn, beter
Frans te kunnen leren.
Als ik hier even op aandring is het alleen om het essentieel verschil aan te duiden
tussen het streven van Hollanders en Vlamingen, die zo makkelijk, vooral de
Vlamingen, praten van verbroedering en samenspanning tegen de invloed van een
gemeenschappelijke vijand. En tevens geeft het mij aanleiding om te doen uitkomen,
dat wat op het eerste gezicht de kracht van de flaminganten schijnt uit te maken namelijk hun blind strijden tegen Franse invloed - integendeel hun een zwakheid
geeft die maar al te vaak tot het potsierlijke en het groteske overslaat.
Laten wij een ogenblik het wenselijke en doelmatige van een zo overdreven strijd
in acht nemen. Dan zal men ten minste verwachten dat de hoofden van de beweging
hun gedrags- en levenslijn daarnaar inrichten. Zij zullen zich opofferingen getroosten
om de Vlaamse kunst en letterkunde te steunen; voortdurend de rechten en de eisen
van hun stam verdedigen; in elk geval en overal hun volkstaal spreken en ook pogen
ze door anderen te doen spreken.
Helaas!...
Men moet een tijd met de flaminganten geleefd hebben om te weten op welke
manier de stugst-intransigenten onder hen de hun zo dierbaar zijnde grondbeginselen
toepassen. Men moet in hun huizen een van die feesten hebben bijgewoond waar
nooit, ook door henzelf en door hun kinderen, een ander woord dan Frans gesproken
wordt; men moet ze volgen in die magazijnen waar al hun boodschappen in 't Frans
geschieden; men moet, o comble! even op straat met de, ik weet niet hoeveel leden
van de Vlaamse Academie meelopen, die, zodra de zitting afgelopen is, zonder de
minste schaamte adieu zeggen aan het officieel ‘Nederlands’ dat zij onder hun
koepeltje gesproken hebben, om gezellig in Belgisch-Frans - hun gewone taal, - te
gaan praten! Het is een lamentabele, voortdurende tegenspraak tussen princiep en
daad, en 't ergste van al bestaat nog hierin dat het hun schuld niet is: het is
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fataal, het kan niet anders. Het Frans is zó bepaald de gewone taal van de beschaafde
standen geworden in België, dat de Vlaming van aanzien die het Vlaams, zijn dialect
dus, of, erger nog, wat men er noemt het ‘Nederlands’ uitsluitend als taal poogde te
gebruiken, er aan een voortdurende hoon, en spot blootgesteld zou zijn. De taaiste
moed zou er niet toe volstaan. Zo iemand was gewoon onmogelijk in de Belgische,
ja, in de Vlaamse, ja zelfs in de flamingantische gemeenschap. Het is dus niet moeilijk
te begrijpen, dat een dergelijke overdrevenheid van princiepen, gelogenstraft door
zulk een tegenspraak in de uitvoering, aan de flamingantische beweging de
sympathieën van de negen tienden der intellectuele Belgische bevolking onttrokken
heeft en dat de flaminganten, in plaats van de zaak die zij verdedigden te steunen,
niets anders deden dan haar vooruitgang belemmeren.
Maar zijn ze ook wel zó flamingant als ze 't graag willen? Ik geloof er niets van.
De flamingant heeft zo altijd over zich iets officieels dat volstrekt geen vertrouwen
inboezemt. Het heeft bij hem veel meer weg van een houding dan van een overtuiging;
en al te dikwijls ook gebruikt hij zijn flamingantisme als een politieke hefboom. Men
krijgt voortdurend de indruk of men te doen had met mensen die er een zeer bijzonder
belang in hebben om zich als taalverdedigers en strijders aan te stellen. Trouwens,
wat willen die hoofden nu eigenlijk? Het Vlaams ondersteunen om de taal zelf! Dat
is te weinig; en wat er nog aan gedaan wordt geschiedt niet alleen zonder hun hulp,
maar in de regel tegen hun wil in. Het Vlaams hoog ophouden als voertuig van ideeën
en als een trotse vesting van nationaliteitsgevoel?
Helaas! de bewijzen dat nooit iets geschiedt in die richting liggen voorhanden.
Een stamverbroedering met Holland? Maar zijn die mensen dan nooit in Holland
geweest, dat ze niet weten welk een ontzaglijke zedelijke afgrond die twee volken
van elkander scheidt: een zó enorm verschil van taal, van opvoeding, van zeden, van
gedachtengang en levensopvatting, dat het heus, in volle oprechtheid onmogelijk is
het wederzijds verwantschap te voelen. Wat dan eindelijk?... De flaminganten weten
't zelf niet, ziedaar de waarheid. Zij hebben slechts een negatief, en geenszins een
breed, samen-
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hangend, praktisch, heropbouwend programma. Wel valt het niet te ontkennen dat
zij toevallig ook zeer goed werk verrichtten; en bv. de door hen bekomen wet waarbij
de beschuldigde in zijn moedertaal verdedigd en veroordeeld worden zal, is stellig
een gezonde maatregel, die het getal rechterlijke dwalingen en verkeerde vonnissen
aanzienlijk deed verminderen, maar, door die zelfde soort eisen overdreven uit te
breiden, hebben zij het doel ver voorbij gestreefd en de liefde van het volk verloren.
Wie, in België, die nog zijn gezond verstand heeft, kan bv. de flamingantische ideeën
van opvoeding met het Nederlands als voertaal goedkeuren: een opvatting van educatie
waarbij de twintigjarige jongeling tegenover zijn tijdgenoten in de struggle for life
zou staan, nagenoeg in de verhouding van een zieke kip zonder vlerken tot een zwerm
krachtige vogels, die, van de eerste wiekslagen af, ontzaglijk hoog en ver vooruit
zijn?
Dát is 't ellendigste van het flamingantisme, dat men er maar geen rekenschap wil
houden met onoverkomelijke toestanden. De flamingant windt zich op met holle
klanken en als hij luid zijn haat tegen het Frans heeft uitgeschetterd, denkt hij genoeg
gedaan te hebben. O! het Frans! daar mag hij niet van horen of hij raakt in woede.
Stelselmatig, zonder onderzoek noch onderscheid, maar steeds in princiep, niet
metterdaad, wel verstaan, trekt hij er blindelings tegen te velde, net als een kleine
keffer, die zich tegen een grote hond laat opruien. Weg met het Frans! ziedaar, in
zijn erbarmelijke essentie, het met erbarmelijk inconsequente middelen aangevoerde
einddoel van zijn ganse streven.
Als men nu van de hoofden van de beweging tot de simpele soldaten van het
legertje afdaalt, wordt het schouwspel haast nog treuriger. Ik gewaag hier alleen van
de intellectuele flaminganten, want de grote massa of, beter gezegd, de kleine massa
van de aanhangers, is van geen betekenis. Een zeer bekend Hollands schrijver zei
me onlangs, gewagend van de materiële toestand der letterkundigen in zijn land:
‘Hij, die in Holland van zijn pen moet leven, leeft niet’. Welnu, dit voor Nederland
ietwat overdreven gezegde, mag in de regel met volle waarheid op de Vlaamse
schrijver worden toegepast. Onbekend, onbemind en ongelezen in zijn eigen land,
heeft
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hij als enige toevlucht voor zijn pennevruchten de Hollandse tijdschriften en uitgevers,
die hem, op zeer weinig uitzonderingen na, het gezondene als onbruikbaar terugsturen.
Na korte tijd, ontmoedigd en verbitterd, werpt hij zich op de magere hulpbronnen
van zijn land terug, en poogt er zijn deel in de officiële beloningen te veroveren.
Dát is vooral 't afkerige van de toestand. Arme, dikwijls talentvolle jongelui,
verlagen zich tot de onterende taak, hun vrije, aangeboren gaven te breidelen en te
doden, tot zij ertoe komen de niet van mediocriteit te noemen romans en toneelstukken
te schrijven, die kans hebben in de smaak van de diep-achterlijke uitdelers van
officiële beloningen te vallen. Ik weet wel dat er enige uitzonderingen zijn, maar die
wegen niet op tegen de massa, en hoe lang duurde het echter ook niet alvorens de
waarde van zulke zeldzame verschijnselen erkend wordt. Er is op dit ogenblik, in
heel Vlaams België, op één enkele uitzondering na: namelijk het zeer merkwaardig
tijdschrift Van Nu en Straks, dat ofschoon in 't Nederlands gesteld, niets van het
bekrompen flamingantisch karakter weg heeft, geen tijdschrift noch courant, die voor
een enigszins intellectueel-ontwikkeld lezer nog genietbaar zijn. Alle
oorspronkelijkheid, alle frisheid, alle eigenwaarde zijn eruit verdwenen; en zo is men
langzamerhand gekomen tot het ellendig verschijnsel dat nu de Vlaamse beweging
kenschetst: een van de achterlijkste litteraturen van het einde van deze negentiende
eeuw; een ding dat noch kracht noch toekomst meer heeft; een boel nare werken, zó
leeg van leven en ideeën, dat zelfs de mindere man, die zij heten te ontwikkelen en
te beschaven, er zich met minachting van afkeert, en nog liever zijn weinigje
geestesvoedsel zoekt in de vertaling van vreemde draken, waarmee de rondventers
hem dagelijks komen bestormen.
Wat ware 't veel beter en wijzer geweest, in plaats van al dat hol geschreeuw, de
grote en zo vaak heilzame invloed van de Franse taal en ideeën met oprechtheid te
erkennen, en er ons het goede van toe te eigenen zonder daarom van onze
oorspronkelijke hoedanigheden afstand te doen, wat nu toch wél gebeurd is met dat
voortdurend ploeteren in 't moeras van het flamingantisme! Men moet eenmaal de
moed hebben het
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zichzelf te bekennen: het Vlaams is een arme, kleine taal, en een schrijver van talent
kan het maar diep betreuren dat hij over geen beter voertuig van
gedachten-verspreiding beschikt. Daarom, verre van 't hem euvel te duiden, kan men
niets anders dan hem toejuichen, wanneer hij erin slaagt een grotere taal machtig te
worden.
Trouwens, wat komt het er ook op aan! De litteratuur, evenals veel andere dingen
en begrippen, is zó cosmopolitisch geworden. De hoofdzaak is: iets te zeggen te
hebben. En als men dát maar heeft dan is de mooiste en de beste taal die waarin dat
iets op de gemakkelijkste en de vlugste wijze door het grootste getal mensen kan
begrepen worden.
Welk goed werk zal de grootste verdienste en de beste invloed hebben; een dat
vatbaar is voor zoveel miljoenen mensen? Mij dunkt ‘poser la question c'est la
résoudre’.
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Afsnee
Ik ken maar weinig plekjes op de wereld, die zó innig tot mij spreken als dat dierbaar
hoekje uit ons dierbaar Vlaanderen. Dat klein dorpje, met zijn ouderwets, poëtisch
uit het groen opduikend kerktorentje, - een der laatste mooie, oude, witte torentjes
die Vlaanderen nog bezit - die vreedzaam kronkelende Leie, stil spiegelglanzend
tussen haar vruchtbare oevers, die uitgestrekte weilanden, door lange, lange
bomenrijen omzoomd, die wijdgolvende korenvelden, blond-golvend in de zachte
deining der gebogen aren, tot de verre donkere woudenlijn in het verschiet, het spreekt
er alles van rust en van teerheid, van zacht en kalm gelukkig zijn, in de eenvoudige,
gemoedelijke intimiteit van de Natuur.
Het is er, als 't ware de rijke, milde schoot van Moeder-Vlaanderen. Van de kloeke,
goede moeder, die ons aldoor strelend en beschermend aanlacht, omdat zij weet dat
wij toch, ondanks alles, haar hechte, trouwe kinderen zijn, die zonder haar niet kunnen
leven.
Wij zijn er de vrucht van haar bodem, 't produkt van haar grond gelijk de planten
en de bloemen, gelijk de geur van haar gezonde atmosfeer, gelijk de kleur en de
schakering van haar lucht.
Wie heeft er nooit, bij 't zicht van klaprozen en korenbloemen in de rijke gersten roggevelden, aan blonde boerinnen met blozende wangen en blauwe ogen gedacht?
Wie heeft er nooit bij ideale zomerochtenden, als 't gras in bloei stond, als elke
vogel kweelde, als ieder blaadje leefde en trilde, de zachte Leie zelf als een bezield
wezen horen zingen? Wie heeft ze ooit gezien, bij ideale zomeravonden, zwaar, stil
van wazig-gouden tinten met somber-grijze bomenrijen in 't verschiet, zonder te
voelen dat zij rustte en mijmerde, in heilig-plechtige zelfbespiegeling?
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Wij voelen diep en sterk ons land, dieper en sterker wellicht dan enig volk zijn land
kan voelen.
Heerlijke streek van tere vormen en tinten, van innig-diepe harmonie in haar
voortdurende afwisseling!
Land van onbewuste poëzie, waar de akkoorden zich vanzelf schijnen te stemmen,
waar geen te schelle kleur, waar geen te harde lijn de zacht-intieme rhythmus van 't
geheel komt storen!
Land van weemoed en van liefde, teer aangebeden land van onze trouwe, lieve,
Moeder-Vlaanderen!
1899.
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Een brief van Cyriel Buysse
Den Haag, 1 maart 1909.
Zeer Geachte Heer,
Achtereenvolgend heb ik twee nummers van de Vlaamsche Gazet mogen ontvangen,
waarin telkens, met wellicht te grote lof, over mij en mijn werk gesproken wordt.
Het deed mij natuurlijk zeer aangenaam aan, en wel in de eerste plaats, omdat er
dan toch nog, midden in de algemene onverschilligheid van ons publiek inzake
letterkunst, een dagblad is te vinden, dat aan een artikel over Vlaamse litteratuur,
een eerste plaats durft in te ruimen.
Vroeger, - dat weet ik - heb ik u kunnen ontstemmen door wat ik over het
flamingantisme en de Vlaamsgezinden schreef. Nu reeds zoveel jaren daar zijn over
heengegaan, en de toestanden zo sterk ten gunste van het Vlaams veranderd zijn,
geef ik gaarne toe, dat mijn beweringen van toen op dit ogenblik geen steek meer
houden. Daarenboven voel ik geen bezwaar om met oprechtheid te erkennen, dat ik,
destijds, door mijn ergernis meegesleept, al te zeer een goede zaak met een verkeerde
hoofdleiding verwarde. Dat er nog zeer veel zou moeten veranderen, dat weten U en
de meeste van uw redacteuren ook wel. Wij horen nog te veel woorden en zien te
weinig daden. Maar, ontegenzeggelijk, is er veel meer rechts- en
waardigheids-bewustzijn onder 't Vlaamse volk gekomen. Ik hoop dat we meer en
meer de richting zullen uitgaan, niet van het Frans-haten, maar wel van 't Vlaams
vereren-en-beminnen.
Ik heb gemeend dat het ogenblik gekomen was, om U, naar aanleiding van de
vriendelijk-tegemoetkomende houding van de Vlaamsche Gazet, deze woorden te
schrijven, en bied U
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meteen, met mijn oprechte dank, de verzekering van mijn hoogachting aan.
Cyriel Buysse.
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Laat ons de Leie!
Sinds enige tijd verspreidt zich een gerucht in Vlaanderen, een treurig gerucht,
waaraan velen niet willen noch kunnen geloven, maar dat integendeel, bij heel veel
anderen, die op soortgelijk gebied reeds meer dan één droevige ervaring hebben
opgedaan, grote onrust en kwelling verwekt.
Er wordt gezegd en beweerd, dat men van plan is, in de buurt van Gent, de Leie
recht te trekken!
Voor de oningewijde klinkt dit bericht op zichzelf niet zo erg. Wat wordt er al niet
gekanaliseerd, genivelleerd, gerectificeerd? Maar hier geldt het de Leie, en voor wie
de bekoorlijke poëzie van deze allerliefste van onze Vlaamse rivieren kent, luidt het
als een heiligschennend doodsvonnis.
Ik spreek niet alleen in de naam van het handjevol dichters, schilders, schrijvers
en dromers, die hier, met welke diepe gehechtheid en innige liefde! langs de poëtische
oevers van de zacht-kronkelende Leie werken en leven. Ik geef het toe: wij zijn
dwepers, zoekers, onpraktische mensen; maar ik spreek ook en vooral in name van
duizenden en duizenden, die 's zondags, of bij elke feest- of vakantie-gelegenheid,
de grote, drukke, vermoeiende fabrieksstad die Gent is, ontvluchten, om langs de
bekoorlijke Leie het natuurschoon te genieten en de gezonde, verkwikkende
buitenlucht in te ademen.
Die mensen hebben de tijd noch de middelen om 's zomers, voor weken of
maanden, de benauwende stad te verlaten. Die zijn het ganse jaar gebonden en kunnen
alleen korte uitstapjes van enkele uren, of hoogstens van één dag, ondernemen. Laat
hun de Leie, 't is bijna 't enig hoekje frisse natuurpoëzie, dat zij hier in de buurt nog
nebben.
Er is beweerd: de koers van de Leie moet rechtgetrokken worden om de scheepvaart
te vergemakkelijken. Maar ik weet heel goed, en zo weet ook iedere bewoner van
de Leie-oevers,
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dat er op die stille rivier nagenoeg geen scheepvaart bestaat, vooral 's zomers niet,
wanneer de sluizen van Astene dicht moeten blijven, om te beletten dat het vuil, uit
Frankrijk komend water, de stad Gent zou ontreinigen.
Verder is er nog beweerd, dat de Leie moet rechtgetrokken worden, om het gevaar
van overstroming te voorkomen; en dat argument houdt al evenmin steek als het
eerste, want: onze lieve Leie kronkelt nu al zoveel lange jaren tussen haar schone,
vreedzame oevers: en wie herinnert zich dat zij ooit die grote verwoestingen, waarmee
men ons bedreigt, heeft aangericht!
Ach, heren ingenieurs, knappe mannen van bruggen, en sporen, en wegen; mannen
van praktische vooruitgang en vernuftige, mechanische ontdekkingen; gelooft mij,
ik heb de oprechtste waardering voor uw kunde, en iedere nieuwe uitvinding of
ontdekking op mechanisch gebied verwekt terstond mijn hoogste bewondering; maar,
wat ik u bidden mag, laat ook toch nog iets van het oude bestaan, daar waar het niet
noodzakelijk door 't nieuwe moet vervangen worden! Zeer zeker: een brug kan een
kunstwerk zijn, en ook een spoor, en ook een weg, en zelfs de droevig-rechte, strakke
lijn van een kanaal; maar de Leie, mijne heren, die lieve, kalme, zo vreedzaam tussen
haar schone, malse, groene oevers kronkelende Leie; de Leie die Verhaeren heeft
bezongen, de Leie die Claus heeft geschilderd, de Leie aan wier oevers Peter Benoit
zijn eerste inspiraties heeft gevoeld, die Leie is poëzie, mijne heren, en laat ons toch
dat beetje poëzie, midden in zoveel knappe, maar o, soms zo harde en dure
werkelijkheid.
Ik verzeker het u: geen mens vreest het gevaar, dat gij ons als een schrikbeeld
voorspiegelt. Wij kennen onze Leie, en zijn er helemaal niet bang voor; en de
schippers, de zó zeldzame vrachtschippers, die hier kalmweg en lustig zingend langs
komen varen, zullen het u heus niet kwalijk nemen, als zij er een uurtje langer over
doen, om van Deinze tot Gent te komen.
Nog eens, ik smeek u, in naam van allen:
Laat ons de Leie!
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Francisco Ferrer
Gij vraagt mij wat ik denk over de moord van Ferrer, en ik vind geen woorden om
mijn gevoelens over die gruweldood uit te drukken.
Nooit heb ik gedacht, dat ze zouden durven.
Nu ze tóch gedurfd hebben, sta ik radeloos, als voor een monstruositeit.
't Is om te walgen van het Mens-zijn.
En nu vraag ik mij af:
Wie weet of ze ook hier niet zouden durven?
En ik voel mij in 't geheel niet zeker, dát ze niet zouden durven.
En mijn slotgedacht is:
Nog liever dood als Ferrer, dan in zó een land te moeten leven.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

315

Mijn ‘kop’
Er bestaan van die gebeurtenissen op intellectueel of artistiek gebied, die ieder mens
van enige ontwikkeling dient te kennen, evenals er beroemde oorden op de wereld
zijn, die eenieder minstens eenmaal in zijn leven dient bezocht te hebben. Tot de
laatste, om maar in ons eigen land te blijven, behoort ontegenzeggelijk het slagveld
van Waterloo. Onder de eerste mag - naar men mij van vele kanten heeft verzekerd
- een boek van pastoor Hugo Verriest, getiteld Twintig Vlaamsche Koppen,
gerangschikt worden. En nu moet ik, vol ootmoed, mijn schande bekennen: een
maand geleden wist ik nog niet hoe het slagveld van Waterloo er uitzag; en eerst
verleden week las ik het sinds jaren verschenen werk van de eerwaarde en vermaarde
heer pastoor Verriest.
Over Waterloo kan ik kort zijn. Ik heb de heldengrond betreden, de leeuwenberg
beklommen en onder de beschermende, pseudo-bronzen vacht van ons nationaal
symbool, voor een echte stortbui van ons liefelijk nationaal klimaat geschuild. Ik
heb de knopen van de oude-garde bevoeld, een pas uit 't slagveld opgedolven arendje
van een huzarenhelm in mijn hand gewogen en was misschien wel de trots-gelukkige
eigenaar van die beide gewaarborgd-historische relikwieën geworden, zo niet een
paar Engelsen of Amerikanen met hoog geld tegen mijn bescheiden beurs hadden
opgeboden. Zij waren de fiere bezitters van het onschatbaar kleinood en trokken er
als overwinnaars mee vandaan. Toen ik, beneden gekomen, nog meer van die
historische wonderen in de handen van de gidsen zag, begreep ik dat de Angelsaksen
nog dagelijks zulke zegepralen over de Fransen kunnen vieren. Toch was ik voldaan:
ik had althans het wereldberoemd slagveld gezien!
Een week later was het, dat mij het tweede geluk: de ken-
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nismaking met het werk van pastoor Hugo Verriest te beurt viel.
Twintig Vlaamse koppen... Laat ik nu maar eens heel oprecht en desnoods heel
onbescheiden zijn. Ik had veel over dat boek gehoord, en, zonder te weten wat er zo
al in stond, gehoopt, ja, ik durf er rond voor uitkomen, dat ook mijn Kop in die
glorierijke verzameling zou prijken.
't Zijn immers litteraire koppen, en twintig litteraire Vlaamse Koppen, zelfs van
niet al te voorname betekenis, liggen zomaar niet voor 't grijpen op de hedendaagse
Vlaamse bodem. Ik las en zocht dus en vond mij weldra bitter teleurgesteld. Welhoe!
Daar stonden de Koppen van zulke wereldberoemde Vlaamse dichters en schrijvers
als Pieter Busschaert, Alfons Van Hee, Constant Lievens, Alfried Weustenraad,
Amaat Vijncke en nog vele anderen van geen geringer waarde, en mijn Kop was er
niet bij! Ik werd eensklaps woedend, ik waande mij op een kermis, bij een poppenkast,
vóór een van die ‘Massacre des Innocents,’ waar de levensgrote poppen op drie rijen
naast elkaar staan: ik greep naar de ballen en gooide er maar in blinde razernij op
los, zodat er eindelijk een omkegelde: pop nummer 15, gemerkt Karel Van de Putte!
Ik heb nooit het genoegen gehad persoonlijk met de eerwaarde pastoor Hugo Verriest
kennis te maken; maar ik heb alom van hem gehoord, dat hij een charmeur is met
het woord en ik weet dat hij geregeld Zuid- en Noord-Nederland doorreist, om de
Vlaamse letterkunde aan het volk bekend te maken. Uit een onlangs in De Week
verschenen artikel van Ary Delen leer ik, dat hij dit nogal op een éénzijdige wijze
doet. Hij spreekt alleen over zijn vriendjes en nooit over mij en de mijne. Dat vind
ik niet aardig. Dat vind ik grievend-onrechtvaardig en, aangezien hij mij de plaats
niet toekent waarop ik toch meen recht te hebben, ga ik die zelf, desnoods met ruw
geweld en krasse onbescheidenheid, trachten te veroveren.
Ik vraag, ik eis mijn ‘Kop’ in de litteraire Koppenkast van Hugo Verriests
Panopticum. Wat al de andere, door de eerwaarde pastoor doodgezwegen en miskende
Vlaamse let-
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terkundigen als Virginie Loveling, Pol de Mont, Lode Baekelmans, Maurits Sabbe,
Gustaaf D'Hondt, Ary Delen en nog veel anderen erover denken, kan mij in 't geheel
niet schelen: ik verdedig mijn plaats, en zij, op hun beurt, moeten ook hun pop maar
uitkiezen en er naar slaan met bollen; ik vraag, ik eis, ik wil mijn Kop in het
Panopticum, de vijftiende Kop boven op het voetstuk van de onmeedogend en zonder
de minste eerbied noch gewetenswroeging door mij omgegooide Kop van de mij
niet genoeg bekende dichter Karel van de Putte, tussen de wereldberoemde Koppen
van Alfried Weustenraad en Amaat Vijncke!
'k Geef toe: 't is grof, 't is ruw, 't is bruut, 't is wreed-onhebbelijk en
ploertig-onbescheiden, maar 'k doe het toch, 'k wíl op die ereplaats. 'k Vraag hulp
en steun aan al mijn miskende confraters om er mij stevig op te houden, en zal dan
op mijn beurt ook wel te hunnen bate een handje helpen, om nog wat van die andere
Koppen om te gooien.
Als ik maar eerst mijn ‘Kop’ krijg in 't Panopticum!
Ik hoop en wacht...
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Een opheldering
Den Haag, 20 februari 1911.
Zeer geachte Heer,
Gaarne wou ik even van de gastvrijheid van de Week gebruik maken, om een
misverstand uit de weg te helpen ruimen, dat zich, naar aanleiding van mijn aanstaande
huldiging te Antwerpen, in sommige kringen een weg schijnt te willen banen. Ettelijke
personen, inderdaad, doen het uitkomen alsof mijn huldiging zoveel als een vijandige
uiting tegenover andere Vlaamse schrijvers zou betekenen. De heer André de Ridder,
o.a. zegt het heel duidelijk in het februari-nummer van De Blauwvoet en echt
Ridder-lijk, noemt hij zelfs een naam: ‘voor enkele kerels is de vooruitduwing
(cursivering van d. R.) van Buysse een reactie tegen Stijn Streuvels en tegen den
West-Vlaamschen invloed in de litteratuur’.
Laat ik hier maar dadelijk de heer De Ridder, en wie ook zijn bezwaren moge
delen, volkomen geruststellen.
Het is mij een waar genoegen de gelegenheid te hebben openbaarlijk te verklaren,
dat ik een overtuigd en oprecht bewonderaar van Streuvels ben. Ik wil hiermee niet
zeggen, dat ik Streuvels áltijd, in ál zijn werken, door dik en dun bewonder, zoals
sommigen van zijn vereerders doen. Ik vind zijn werk wel eens ongelijk, zoals mijn
eigen werk ook is, en zoals het werk van alle artiesten is; ik wil alleen maar betuigen,
dat hij mij meestal innig verheugt en boeit, dat ik hem voel en begrijp, en dat ik
dankbaar kan genieten van dat medevoelen en begrijpen. Ik hoef daar geen verdere
nadruk op te leggen; ik zeg het eenvoudig zoals ik het meen en twijfel niet of Streuvels
zal mijn oprechtheid waarderen.
Daarom wil ik ook, ter zelfder gelegenheid, protest aanteke-
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nen tegen de woorden van een zekere heer J. Persijn, die herhaaldelijk getracht heeft,
namelijk in de Dietsche Warande en Belfort, tegen mij de argwaan op te wekken,
alsof ik alleen en uitsluitend schreef om Streuvels met mijn eigen werk te overtroeven.
Uit welke afgrond van kleinzielige afgunst en bekrompenheid komt zo'n man wel
tot de frisse, zonnige wereld opgekropen? Is dát zijn kunstcriterium: een wedstrijd
tussen twee artiesten, om wie het meest succes en 't meest debiet zal hebben? En is
ons Vlaanderen dan zó klein, dat er geen plaats zou zijn én voor Streuvels, én voor
mij, én voor nog tal van andere, met wel zoveel en misschien meer talent begaafde
schrijvers dan wij beiden? Ik erger mij doorgaans niet zo heel licht, maar zúlk ellendig
crétinisme dient toch heus de kop ingedrukt.
Wat mijn huldiging zelf betreft, zal ik eerlijk bekennen, dat het vooruitzicht ervan
mij benauwt. Ik voel mij dankbaar, zeer dankbaar, maar had nooit, in de verste verte,
aan iets dergelijks gedacht. Mijn enig genot en verlangen was nog enkele jaren in
rust en stilte te blijven doorwerken, juist dát wat die wonderbaarlijke meneer Persijn
(wat kan het hem te drommel schelen of ik werk of niet werk!) als iets van minder
allooi of lagere berekening in mij afkeurt.
U dankend enz. enz.
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Over dierenbescherming
Het was geen mooie hond, en zijn ras zal wel nooit ergens op een stamboek hebben
vermeld gestaan. Het was, wat men noemt, een straathond, een zeer gewone
straathond, van middelmatige grootte; een mengsel van allerlei rassen en kleuren,
met alleen iets héél bijzonder moois: zijn ogen, twee helderglanzend-bruine ogen,
die u sprekend aankeken, met een diepte en een intelligentie, of ze tot in het
innigst-diepe van uw wezen konden peilen.
‘Canule’, heette hij. Zij hadden hem zo genoemd, nadat zij hem - ik weet niet meer
voor welke proefnemingen - een zilveren buisje in de opengesneden keel hadden
bevestigd. Om dat buisje en de hals was een linnen zwachtel gewonden, en zo zag
‘Canule’ er uit als iemand die verkouden is en goed voor zijn gezondheid zorgt.
Arme ‘Canule’!... In het begin scheen hij er werkelijk niet onder te lijden, en wij
verheugden ons allen over de goede uitslag van de proefneming. Hij was zo vrolijk
en dartel als vroeger, hij at goed, sliep goed, wipte strelend tegen ons op. Dat duurde
zo enkele dagen, tot hij, op een ochtend, zijn eten weigerde, en, in plaats van naar
ons toe te huppelen, lusteloos naast de kachel bleef liggen.
- Nu begint de werking, zeiden de proefnemers; en zij sloegen het beest met
aandacht gade.
Het was een treurig gezicht. De mooie helderbruine ogen, die als sterren konden
stralen, doofden triestig uit, kropen als 't ware in de diepte van hun holten weg. De
neus werd droog als kurk, de oren hingen slap, de staart kwispelde nog nauwelijks
even zwakjes, als antwoord op onze strelende en liefkozende woordjes, heen en weer.
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- Genoeg! zeiden de proefnemers; en 't zilveren buisje werd uit de hals van het hondje
verwijderd.
't Was mooi en ontroerend om aan te zien, hoe de goede, milde, gezonde natuur het
beest schier dadelijk deed herleven. De schone sterrenogen begonnen weer vol
wakkere intelligentie op te tintelen, de oren spitsten zich, de hond stond op, schudde
de kwaal als een nachtmerrie van zich af; en na enkele dagen liep hij opnieuw
vrolijk-huppelend met ons mee, alsof hem nooit iets gedeerd had.
- Nu kunnen we weer beginnen, zeiden de proefnemers...
Ik zal het maar niet verder in bijzonderheden vertellen. Het is te triestig. Nu nog, na
zoveel jaren, stemt het mij weemoedig en bedroefd. Wij, de jongeren, die, met van
angst geknepen hart, machteloos de steeds herhaalde proefnemingen bijwoonden,
hadden ons van lieverlede zó aan dat hondje gehecht, dat zijn lijden werkelijk een
der grote smarten van ons jeugdig leven werd.
Tienmaal, twintigmaal, heb ik de prachtige sterrenogen zien verkwijnen en opnieuw
herleven, tot ze zich voor altijd sloten. De levenskracht van dat beest was zó sterk,
de goede natuur wilde zó beslist - wie weet voor welke geheime, ondoorgrondbare
redenen? - dat pracht-individu van weerstandsvermogen behouden, dat iedereen, die
de gruwelstrijd bijwoonde, om genade smeekte, en alleen het stugge hart van
wetenschappelijke barbaren er onbewogen door kon blijven. Het enige wat zij erin
zagen was het mooie geval, le cas magnifique zoals zij het noemen durfden.
Ik heb het hun nooit kunnen vergeven, en ik vergeef het hun nog niet.
Want ik weet dat zij met die proefneming, evenals met talloze andere die volgden,
nooit iets bereikt hebben.
Zij zijn wetenschappelijke wreedheidsdilettanten geworden en gebleven, tot zij,
eindelijk, hun machteloosheid bewust, van verdere proefnemingen hebben afgezien.
Waren ze maar nooit begonnen!...
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Pierre Marie
Ik ben bedroefd,... stil, melancholisch bedroefd...
Ik weet het wel: de man heeft zijn dood gezocht; men mag zeggen dat hij zich
wetens en willens heeft gezelfmoord, maar het stemt mij vreemdeling, toch
weemoedig en droeve, omdat ik hem, in een nog maar pas geleden, toevallige
ontmoeting, van zo heel dichtbij, vol jeugd en levenslust, gezien en gehoord heb.
Het was verleden week, op een avond, in de doods-verlaten vlakten van Champagne.
't Was op de achtentachtig kilometer lange lijnrechte weg, tussen Troyes en Reims.
Wij reden in de duisternis, bij 't helle schijnsel van de brandende ‘phares’. Als 'n
eindeloos-rechte fosfoorstreep strekte de op-en-neer-deinende weg zich voor ons uit.
Geen huis, geen boom, geen mens noch dier in die totale eenzaamheid. Slechts hier
en daar een trosje lage heesters of een hoopje stenen, als in een bliksemstraal gezien
en weer verzwonden.
Hoeveel reden wij! De snelheidsmeter wees tussen 70 en 75 per uur. Dat was een
flinke vaart. De motor zoemde als een bijenkorf, de luchtstroom gierde om onze
oren.
Toen hoorden wij iets achter ons. Was het een onweer, het verre rollen van de
donder? Ik keek om en zag een stralend vuuroog in de verte. Meteen weergalmde
een langgerekt-zwellend gebrul als van een woedend en gefolterd reuzenbeest.
Ik had precies de tijd naar rechts te sturen. Een krakende orkaan donderde langs;
wij zagen vagelijk iets als een lange, smalle schuit op wielen, waarin mensen zaten
en toen het voorbij was een bruisende stofwolk, waaruit rode vlammenflarden schoten.
- C'est effrayant, c'est comme la mort qui passe, zei de
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Franse vriend, die naast mij zat.
- Wat ze noemen ‘rouler à tombeau ouvert’, antwoordde ik.
De fantastische renwagen was reeds uit het zicht verdwenen; maar wij ‘roken’
hem nog kilometers ver. Eerst anderhalf uur later vonden wij hem terug, reeds
afgekoeld te Reims, in de garage van het hotel, waar wij zelf afstapten.
Die wagen was het ren-monster van Pierre Marie, waarin hij, met enkele vrienden,
uit Parijs kwam, om de volgende ochtend, in de buurt van Reims, te vliegen.
Die ochtend, aan de ontbijttafel van 't hotel, heb ik ze van dichtbij gezien en goed
bekeken.
Drie heren en een dame, jong alle vier. Bekende, ja, beroemde namen in de
vliegwereld: Aubrun, Pierre Marie, Lindpaintner en madame Lindpaintner. Zij hadden
plaatsgenomen aan een tafeltje naast het onze. Pierre Marie zat vlak tegenover mij
en ik zie nog heel duidelijk zijn knap en energiek gezicht, eenkleurig bruin getaand
door hoge zon en forse winden, als de gelaatskleur van een zeeman, met heldere
grijsgroene ogen en schitter-witte, gave tanden. 't Was wel de wilde stormvogel der
hoge luchten, even, voor een rustpoos, op de aarde neergedaald.
Hij sprak, en de anderen luisterden. En onder 't spreken maakte hij gebaren met
zijn handen en zijn armen: drijvende, zwevende gebaren, gebaren van iets dat opstijgt
en neerdaalt, met af en toe kort-wringende bewegingen, een gans apart en nog nergens
gezien manuaal, dat de drie anderen hem soms nadeden en dat de pittoreske en
overtuigende mimiek scheen te zijn, waarmee aviators die dingen trachten te
verduidelijken, waar nog geen toepasselijke termen voor gevonden zijn. Was het de
dood-impressie van de vorige avond, toen ze mij in dolle vaart met hun ren-monster
voorbijstoven?... In 't koele daglicht van die vroege meimorgen, in die banale, witte
ontbijtkamer, waar de kelners in gestreepte jasjes 't stof afnamen en waar alles zo
gewoon en nuchter leek, was het mij eensklaps te moede of ik daar vier lijken aan
dat tafeltje zag zitten. De drie anderen kon ik slechts op de rug of van terzijde zien;
maar Pierre Marie, die tegenover mij zat, zag ik zo duidelijk als mijn eigen beeld in
een heldere spiegel en ik kon
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mijn ogen haast van hem niet afwenden. Was het een voorgevoel? Deed een
onbewuste openbaringskracht mij intuïtief beseffen dat zijn beurt de eerste zou zijn?
Die bruingezonde kleur, die heldere ogen, die mooie, schitterende tanden, droeg dat
alles reeds de wrede stempel van 't Onoverkomelijke?
Gisteren heb ik het gelezen...
Hij is dood, afschuwelijk verminkt, vermorzeld, door 't vuur van zijn brandend
vliegtuig verkoold! Als een vrije, wilde vogel is hij met zijn makker dwars door de
storm even ten hemel opgestegen; triomfantelijk heeft hij er een poos als een
bovenaards wezen gezweefd en gedwaald; en dan heeft de grote, witte vogel plotseling
een van die korte wringbewegingen gemaakt zoals Pierre Marie die met zijn armen
en zijn handen schetste, en 't ogenblik daarna lagen twee bloedende en brandende
lijken onder een rokende puinhoop op de eenzame verlatenheid van 't naakte veld.
Dáárvoor zijn ze, door nacht en wildernis, van zoverre met hun stormende renwagen
gekomen. Zij hadden wilde haast om er te zijn, hun monster spuwde vuurflarden van
hartstocht, zij moesten 't hemelruim veroveren, 't was waanzin en 'twas glorie, 't was
iets zó sterk, zó alles-overheersend sterk, dat er niets anders meer bestond, en dat
het enige wat hen kon overwinnen - de dood - geheel en al vergeten werd.
O, Pierre Marie, wat heb ik u goed gezien en wat heb ik u lang en doordringend
bekeken! En wat ben ik bedroefd, stil, melancholisch bedroefd, ik, een vreemdeling,
die u slechts éénmaal gedurende enkele minuten zag en u nooit meer terug zou zien...
Den Haag, 20 mei 1911.
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Bij de begrafenis van Maeterlincks moeder
Gisterenochtend, is, in de buurt van Gent, Maeterlincks moeder begraven.
In de ruime Sint Anna-Kerk, waar, volgens traditioneel gebruik bij voorname
families, tarwestro over de kerkvloer lag gespreid, waren veel mensen de plechtigheid
komen bijwonen. Wellicht meer speciaal ter ere van Maeterlincks jongere broeder,
die een welbekende en sympathieke sportman is, verschenen talrijke leden van
Automobile Club en Aéro Club; maar wie vooral voor Maurice, voor de grote
Maeterlinck kwamen, die kon men gemakkelijk tellen. Ik zag één schilder: Emile
Claus; één journalist, correspondent van Figaro, één kunstcriticus, en, als ik mij even
in iets blinkends spiegelde, één letterkundige: mijzelf!
Waar bleven de intellectuelen en artiesten! Waar waren de talrijke bekenden uit
Gent, uit Brussel, uit Antwerpen, uit Luik? Was het dan niets: de moeder van een
der roemrijkste zonen van Vlaanderen die begraven werd; de moeder van één, die
zijn klein land groot en wereldberoemd heeft gemaakt? Heeft de geschiedenis niet
met eerbied en veneratie de namen van Rembrandts moeder, van Rubens' moeder,
van zovele moeders van beroemde mannen onthouden?
Als een vreemde bij dat alles, als 't ware in verre, afwezige gedachten, stond
Maeterlinck in 't zacht geknetter van de waskaarsen ‘dans la lumière odorante de nos
derniers autels’ gelijk hij het zo aangrijpend in La vie des Abeilles heeft beschreven,
naast de lijkbaar van zijn geliefde oude moeder. Zag hij wie daar was en wie daar
niet was en had moeten zijn? Strak en roerloos staarde hij vóór zich uit, het sterk
afgetekende gezicht geelbruin onder de sluike, grijzende haren, de bleke, diepe ogen
vol van mijmeringen. Blijkbaar zag hij
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niemand en zweefden zijn gedachten en gevoelens, weggedragen door de
indrukwekkende tonen van het orgel en de plechtige gezangen, ver van ons allen af.
Als een automaat heeft hij het lijk van zijn moeder gevolgd, toen het uit de kerk
werd weggedragen. Naast de biechtvader is hij in 't eerste rijtuig gestegen, en de
lijkstoet, zonder kransen noch bloemen, heeft, als een alledaagse, onbelangrijke
gebeurtenis, de ganse grote, drukke stad doorkruist, op 't ogenblik dat duizenden
arbeiders uit de fabrieken kwamen. Een even afgenomen hoed of pet hier en daar,
een nieuwsgierige blik van een of andere winkeljuffer of werkvrouw op haar drempel;
straten en pleinen, en nóg straten en pleinen vol alledaagse sleur en onverschilligheid,
en eindelijk het open veld met zijn zandig-blonde wegen, tussen de wijdgolvende,
groene korenakkers, vol rode en blauwe en paarse en witte bloemen.
Dáár staat het ouderwets, grijs-en-roze, zo innig-lief kerkje van Wondelgem,
midden in zijn ‘dries’ van hoge, lommerrijke bomen, als een kasteeltje in een lusttuin.
Op het bloeiend kerkhofje heeft de grafmaker het gras gemaaid en tot kleine,
zoet-geurende hooibergjes verzameld.
De lijkstoet en de rijtuigen staan onder de hoge bomen stil. Zon- en schaduwvlekjes
spelen op het gras, door het zacht heen en weer wemelend lover. In staatsiegewaad,
plechtig zingend, met kruis en vanen, komen pastoors en kerkbedienden het lijk
tegemoet. Op het torentje luidt droef de doodsklok.
Kort is de dienst, schaars zijn de aanwezigen - een vijftiental - die tot daar zijn
meegekomen. Enkele dorpelingen vertonen wonderbare typen: typen van oermensen,
van woudbewoners, of van foltergezichten, als 't ware levend uit de lijst genomen
van een nachtmerrie-achtig Hieronymus-Bosch-schilderij. Kleine kinderen verdringen
elkaar om de gesloten hekken, handen en hoofden tegen de ijzeren staven gedrukt,
als apen in een kooi.
De grafkelder gaapt, dichtbij de rechter zijmuur van het kerkje. De dragers tillen
de kist van de berrie en zetten die op de zware touwen neer. In doodse stilte wordt
zij neergelaten. Men hoort niets dan het gezang der vogeltjes in de hoge
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bomen. Een man kruipt even in de kelder, schikt de kist op haar plaats, naast twee
andere, verkleurde en beschimmelde kisten, die er reeds jaren staan. De
ceremoniemeester neemt zijn steek af en buigt, om te beduiden dat het afgelopen is.
Een korte wijle blijft Maeterlinck, als in versteende roerloosheid staren. Geen
zichtbare emotie verwringt de trekken van zijn bleek gelaat. Hij kijkt... hij kijkt met
starre, diepe ogen naar de plaats waar, naast zijn jong-gestorven broeder en zijn
vader, nu ook zijn moeder is komen rusten en waar wellicht ook zijn plaats in de
toekomst reeds beschikt is.
Dan keert hij zich langzaam om, en, met afwezige ogen, die niets van de omgevende
werkelijkheid schijnen te zien, keert hij machinaal naar zijn rijtuig terug.
Wij volgen hem, in eerbiedige stilte...
Afsnee, 16 juni 1911.
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De grote roeiwedstrijd Gent-Cambridge
Zowat een dertig jaar geleden (wat gaat de tijd!) werd door enkele jonge, Gentse
sportlui (waaronder ook mijn eigen persoon) het plan opgevat in de buurt van Gent,
een internationale roeiwedstrijd in te richten. Tot dan toe hadden dergelijke
wedstrijden steeds in, of in de onmiddellijke buurt van de grote steden plaats. Wij
vonden 't een niet onaardig idee het veld eens te verplaatsen en kozen daarvoor een
magnifieke, brede, rechte lijn in 't Kanaal van Terneuzen, te Kluizen-Terdonk
namelijk, op ongeveer vijftien kilometer afstand van Gent. Het zou de eerste ‘meeting’
van 't seizoen zijn en als dag werd uitverkoren O.L.H. Hemelvaart, midden in de
volle, mooie, bloeiende lente.
Het succes, al van de eerste proefneming, overtrof de stoutste verwachtingen. In
drommen stroomden de Gentenaars toe. Al wie een roei-, stoom- of zeilboot had, al
wie een paard en een rijtuig bezat (rijwielen en auto's bestonden nog niet) kwam zich
daar vertonen. De dames verschenen er in hun nieuwste ‘lente-creaties’ en dadelijk
kreeg de ‘meeting’ van Terdonk een ‘cachet d'élégance’, dat ieder jaar nog steeds
heeft toegenomen. Nu, met de luxeauto's en de pracht-motorboten, is het een echt
Longchamp geworden, iets waar men dient geweest te zijn, op gevaar af, bij
onthouding, een aantal sporten van de mondaine elegantie-ladder af te dalen.
Het is bekend, of niet bekend, maar het mag als een feit gelden, dat de Gentse
roeiverenigingen de sterkste roeiers van het vasteland bezitten. Ontelbaar zijn de
kampioenschappen, die zij in alle landen hebben veroverd, waaronder, tot driemaal
toe, het wereldkampioenschap voor achtriemsgieken, en nog wel tegen de sterkste
roeiers en in de eigen
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wateren van het sterkste roeiersvolk van de wereld; tegen de Engelse ploegen van
de Leander, te Henley. Zo iets, dat nog nooit gebeurd was en lange jaren als een
volslagen onmogelijkheid werd beschouwd, omlauwerde de Gentse roeiers met een
aureool van overgrote glorie en de verslagen Engelsen koesterden maar één
hartstochtelijk verlangen: die ongehoorde nederlagen eens te mogen wreken.
Aan 't hoofd van de ‘training’ van de Royal Club Nautique de Gand staat een man,
die van de roeisport zijn levensideaal (ik zou haast zeggen zijn levensdoel) heeft
gemaakt. Zijn naam is Julien de Drijver. Als voortreffelijk roeier gedurende vele
jaren bekend en bewonderd, heeft hij zich, ná de roeijaren, op een grondige,
theoretische en proefondervindelijke studie van de roeisport, van de roeikunst, zou
men haast mogen zeggen, toegelegd. Twintig jaar heeft hij eraan gewerkt, om 't beste
van de ‘Engelse slag’ met 't beste van de ‘Franse slag’ tot de volmaaktheid van wat
nu welbekend is als de ‘Gentse slag’ te verenigen en daarmee de mannen te vormen
die, na heel wat strijd en tegenspoed en tegenkanting, eindelijk de grote, heuglijke
overwinningen behaalden. En ik meen te mogen bevestigen, zoals verder en m.i. ook
in de toekomst blijken zal, dat de dag van gisteren de kroon op zijn werk heeft gezet.
Zoals men weet, achten Engelse roeiers het beneden hun waardigheid om op het
vasteland in een wedstrijd uit te komen. Zij hebben genoeg aan hun eigen
voortreffelijkheid en wie tegen hen wil roeien, moet maar zelf naar Engeland gaan.
Ook was de verbazing van de Gentenaars niet gering, toen zij dit jaar bericht
ontvingen, dat de achtriemer van Jesus College (Cambridge) van plan was te
Kluizen-Terdonk tegen de beroemde Gentenaars in match te komen roeien.
Dadelijk werd daar in Gent werk van gemaakt. Maar 't was geen kleinigheid de
Gentse ploeg in elkaar te krijgen. Beide clubs: de Royal Sport en de Royal Club,
steeds in onmin met elkaar, konden 't over de keuze van de roeiers niet eens worden.
Deze wilde niet mee als die er in zat: gene wou alleen als die of die er wél in zat;
kortom, na eindeloze moeite en wrijving en gezanik, werd toch een ‘acht’ in elkaar
gezet, wel niet zo sterk als de prachtploegen, die destijds naar Henley
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trokken, maar toch nog sterk en homogeen genoeg, dachten de Gentenaars, om de
Engelsen in Gentse wateren geducht te slaan.
Het wekt wel enige verwondering, dat de Gentenaars zelfs in de verste verte niet
vermoedden, met welk reuzensterk achttal de Engelsen hun een bezoek brachten. Zij
wisten toch dat hun tegenstrevers brandden van verlangen om de vroegere nederlagen
te wreken, en zij wisten eveneens dat Jesus College, enig onder al de Engelse clubs,
de ‘Gentse slag’ wel niet bepaald aangenomen, maar toch wel degelijk aangeleerd
had. In elk geval konden zij niet twijfelen, of het was een allereerste-klasse ploeg,
die 't Kanaal overstak.
De Engelsen kwamen, een week vóór de match, om zich aan de Gentse wateren
te wennen. Leukweg sloegen zij de ‘training’ van de Gentenaars gade en zeiden er
veel goeds van. Hun eigen prestatie viel niet mee. Het waren flinke, forse mannen,
maar hun slag, ja, wat voor slag was het nu eigenlijk? Half Gents, half Engels: beslist
een ongunstige indruk. Minder dan ooit twijfelden de Gentenaars aan een schitterende
overwinning. Dat zij met een flinke vijftig meters voorsprong zouden aankomen,
werd alom verkondigd en leek volstrekt niet overdreven.
Toen kwam de grote dag. Ten aanschouwe van zowat tweemaal honderd duizend
mensen, onder het prachtigste weer, dat men ooit heeft genoten, werd de grote match
gevaren. Een hoge vlaggestok stond goed in 't zicht geplant, met aan top twee
wapperende vlaggen: de Engelse en de Belgische. Zodra een van de beide gieken
voorsprong kreeg, zou een van de twee vlaggen worden neergehaald.
Een wit rookpluimpje, ginds ver in 't azuurblauw van de lucht, een doffe kanonknal,
een langgerekt, aanrollend Aaah! van de menigte! Zij waren weg.
Gedurende ongeveer één minuut bleven de twee vlaggen op gelijke hoogte, naast
elkaar wapperen. Toen ging de Belgische langzaam-treurig naar beneden.
Doodsbenauwde stilte van tweehonderd duizend mensen! Enige seconden, nog enige
seconden, nóg enige seconden, en daar gaat de Belgische vlag langzaam weer op,
zij bereikt de hoogte van de Engelse, zij stijgt en wappert er lustig-zegevierend boven
uit! Een ex-
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plosie van geestdrift, zwaar aandreunend als een aardbeving, maar hoe kort van duur,
helaas! Nauwelijks wappert de vlag hoog aan top, of dadelijk begint zij weer te dalen,
zakt weg onder de Engelse. Op 't zelfde ogenblik komen de beide gieken in 't zicht.
Een openbaring! De Engelse ploeg, de ploeg van reuzensterke mannen, maar die
al die dagen van de ‘training’ zo slordig half Gents, half Engels heeft geroeid, roeit
nu de volle Gentse slag, en zó zuiver, zó fors en prachtig, als nog nooit een allereerste
Gentse ploeg het mooier heeft gedaan. De duizenden en duizenden toeschouwers
zijn er stil van, de giek schiet als een pijl over het water, er is geen strijd meer, de
sterke mannen overweldigen letterlijk de middelmatige Gentse roeiers; nog nooit
heb ik iets van zulke saamgedrongen, alles-overheersende, rustige kracht gezien. Zij
hebben de geduchte Gentenaars geslagen en meteen ook het wereldrecord verbeterd:
hún tijd is de kortste, die ooit op zulke afstand werd geroeid.
Toen zij, onder de wel wat gedwongen, maar toch zeer oprechte toejuichingen van
het zeer correct-sportief Gents publiek, druipnat en buiten adem aan wal stapten,
kwam de Engelse trainer flegmatisch-glimlachend naar J. de Drijver toe en zei:
- You see, we have stolen your stroke.
Waarop De Drijver leukweg antwoordde:
- Gelukkig voor ons dat gij er zolang mee hebt gewacht en ons aldus de gelegenheid
liet driemaal het wereldkampioenschap te Henley te behalen.
Zo eindigde die onvergetelijke dag. In een stroom van mensen, auto's, rijtuigen,
fietsen; op een vloot van schitterend-getooide roei-, zeil-, stoom- en motorvaartuigen,
trok een ganse bevolking weer stadwaarts. De les is bitter hard geweest, maar
misschien draagt zij vruchten voor de toekomst. Misschien herinneren zich de
hard-koppige Gentenaars een volgende keer hun nationaal devies:
Eendracht maakt macht.
Ondertussen ben ik hoogst benieuwd wat de nu eindelijk door Cambridge
aangenomen ‘Gentse slag’ deze zomer in
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Henley zal verrichten.
Als Jesus College daar met die slag en met die ploeg uitkomt, dan weet ik wel op
wie ik zal wedden.
Afsnee bij Gent (België), 26 mei 1911.
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De roeiwedstrijden van Langerbrugge
De Gentenaar - en vooral de Gentenares - is een eigenaardig wezen.
Ieder jaar, 't mag prachtig weer zijn, of waaien, regenen, sneeuwen, donderen en
hagelen, ieder jaar, vast als de vogels, die met de lente in het lana terugkeren,
verschijnt hij op de roeiwedstrijden van Kluizen-Terdonk. Hij wil daar zijn, hij móet
daar zijn, hij is met geen stokken tegen te houden. Op de roeiwedstrijden van
Langerbrugge, daarentegen, waar dikwijls mooier sport te zien is, ornaat de roeiers
beter getraind zijn, en waar het weer ook meestal mooier is, omdat we zowat een
maand nader tot de zomer komen, vertoont hij zich niet, vertoont zij zich vooral niet,
of weinig. Geen indrukwekkende toiletten op Langerbrugge, geen spanrokjes, geen
jupes-culottes, geen hoeden, waaronder haar, hoofd, gezicht, hals, schouders en een
deel van 't bovenlijf verdwijnen; geen snob-jonkertjes met bleke gezichtjes, verfijnde
maniertjes en schouderloze stokvisruggetjes; Terdonk is mondain en Langerbrugge
is viriel: het strijdperk van de echte sportlui.
Het tweehonderdduizendtal toeschouwers van Terdonk was dan ook, verleden
zondag, te Langerbrugge tot een kleine tweeduizend geslonken. En, om de waarheid
te zeggen, buiten alle mode-kwestie om, er was reden voor. Het weer was guur, er
woei een razende zuidwester en het breed Kanaal sloeg golven als een zee. Er zijn
dan ook wel geen records geslagen. De roeiers hadden tegen die wind en dat water
op te worstelen en 't bleek voor enkelen zoveel, en zelfs meer, dan zij deugdelijk
konden.
In een van de ploegen der Régates Gantoises, o.a. moedige jongelui, die zich
reusachtig inspannen, maar slecht roeien,
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vielen er een paar half in zwijm bij de aankomst.
De eer van de dag is nogmaals voor de Société Royale du Sport Nautique de Gand
geweest, die, in de zes races, waar zij uitkwam, vijf eerste prijzen behaalde. 't Is wel
een genot om te zien met welk gemak die kerels overwinnen. Zelfs tegen die loeiende
wind en die klotsende baren, bleef de slag meestal onberispelijk. Hun kracht was het
duidelijkst opvallend in de wedstrijd van acht seniores, die plaatsgreep tussen twee
ploegen van diezelfde maatschappij; een acht juniores en de prachtploeg, die de
volgende maand naar Henley gaat. De juniores hadden even daarvoor een
zwaar-bestreden maar schitterende zegepraal over vier andere jonge ploegen behaald.
Zij mogen dus wel als een eerste klasse juniores-achttal gelden.
Welnu, tegen de Henley-ploeg (zo zal ik hem maar noemen) roeiden zij, in zulk
een wind en water, de ganse race door, met vijfendertig slagen per minuut: dus een
ultra-maximum van inspanning. En wat deed de ‘Henley-ploeg’? Hij hield hen bij,
en raakte hen voor, met tweeëntwintig slagen per minuut, om ten slotte, vlak vóór
de tribunes en dicht bij de aankomst, te eindigen met een ‘enlevée’, die kreten van
bewondering aan de toeschouwers ontrukte. Dat is wat anders dan het tweederangs
ploegje, dat zich, te Terdonk, zo deerlijk door de Engelsen liet slaan. Er zal nog eens
strijd zijn, te Henley, de volgende maand, en de Gentenaars mogen weer, vol hoop,
de uitslag tegemoet zien.
De Hollandse jongens, hebben zich, van hun kant, te Langerbrugge flink gehouden.
Was Triton niet in staat het in vier seniores tegen de vlugge Gentenaars te halen, in
acht, daarentegen, heeft Minerva prachtig werk verricht. Dat is een hele flinke ploeg,
met zeer correcte, forse slag, en de Gentse studenten hadden daar hoegenaamd niets
tegen in te brengen. 't Is jammer, dat enkele mannen iets te zwaar en de boot daardoor
wel wat overladen is. Zou er geen middel zijn, om, door training en streng dieet daar
enkele kilo's af te nemen? Ik denk het wel, en dan zou ik heel graag ook die ploeg
eens te Henley zien uitkomen. Ik houd het ervoor, dat hij er geen onaardig figuur
zou slaan.
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Elk jaar, en nu al zoveel jaren, zie ik op die roeiwedstrijden dezelfde typen terug.
Vroeger zaten zij in de ploegen en roeiden; nu hebben zij hun plaats op de ere-tribune,
als toeschouwers en sport-rechters. Ze zijn grijs geworden, sommigen zwaarlijvig,
anderen hout-mager, de ‘tand des tijds’ heeft ruw aan hen geknaagd als aan ons allen;
maar, wat onveranderd bleef, is hun gehechtheid en hun liefde aan en voor de mooie
roeisport, die wel een ogenblik bedreigd was met ondergang door al de andere nieuwe
opkomende sporten, maar toch eindelijk haar bestaan heeft weten te handhaven en
sinds de laatste jaren weer een tijdperk van bloei schijnt in te gaan. Gelukkig ook
maar. Niets is er wat het lichaam mooier en harmonischer ontwikkelt. De roeisport
mag gelden als een evenwicht tegen automobilisme, aviatiek en meer andere te veel
‘zittende’ sporten. ‘Carriage exercise, equal to none’, zei mij een Engelsman, en hij
had schoon gelijk; want voel maar zelf eens, ook op reeds gevorderde leeftijd, welk
lichamelijk welbehagen, na een roeipartijtje, als een zachte beloning over u komt,
en welk gevoel van matheid, van draaierige vermoeidheid een te lange autotocht
nalaat.
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Droom en werkelijkheid
Nu dat ik weer de vliegende mensen heb gezien - en zo goed gezien - drijvend in de
wolken, snorrend in hun vluchtreis over 't land, of zacht neerdalend op de aarde, nu
weer is mijn ontroering groot, terwijl ik tracht mij innig te doordringen van al het
wondere dat ik heb bijgewoond.
Want zo iets mag men niet koelweg beredeneren en bewonderen. Voor zo iets
moet men trillen en juichen, als voor de ontzettende materialisatie van een
bovenmenselijk verschijnsel. Men mag niet enkel zien en begrijpen; men moet voelen
de ideale, grootse poëzie van zulke openbaring.
Ik heb gezien en gevoeld, en getrild en gejuicht! Ik heb die duizenden mensen
gezien, op het vliegveld van Berchem, als onder een windhoos door elkaar geschud,
alle hoofden ten hemel gericht, als elektrisch opgetrild door de enkele kreet, ergens
geslaakt:
Daar komt er een!
Waar?... Waar kwam hij? Ik zag eerst niets dan logge, chaotische wolken. Het
duurde een hele poos voor ik, na steeds herhaalde aanwijzingen, eindelijk een smal,
donker streepje ontdekte, niet groter dan een pennetrekje, hoog tegen de
kleurloos-grijze vlakte van het Hemelveld. Maar ik zag het, en mijn geboeide ogen
trokken het wonder als 't ware tot zich aan.
Dat was geen droom, geen hersenschim, geen zinsbegoocheling. Dat was een
mens, een levend, denkend, voelend mens, die daar als een arend naar mij toegevlogen
kwam! Hij vloog, hij dreef, en zijn vlucht was zo puur en zo zeker; 't leek iets zo
goddelijk rein en gelouterd van alles wat ons aan de gekende werkelijkheid der aarde
kluistert! En eensklaps greep iets fabelachtigs plaats. Ginds hoog, o, zo hoog in de
dikgrijze stormlucht, schenen de wolken als een goden-
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scherm van elkaar weg te schuiven, en, in een lichtglans van apotheose, kwam de
vliegende mens, als door erepoorten en tempels vol grijze en gouden dampen, naar
de aarde toe. 't Was als een Lohengrin- of Walküre-verschijning, 't was immaterieel
van grootse schoonheid, 't was iets dat met een machtig-luidgalmende stem vanuit
de hemel op de aarde daalde; en plotseling werd het heel groot en heel stil: twee
grote, somber-uitgespreide vleugels, die als een nacht-schaduw over ons heenstreken:
twee machtig-wreed-zwevende vleugels van rouw en van dood!
Dat was de impressie: de fors-en-tragisch-aangrijpende impressie van juichen en
ijzen, van Schoonheid en Dood. En toen werd het meteen weer nuchtere werkelijkheid.
Een man stond daar, in bruine kleren, gans alleen op het uitgestrekt groen veld,
naast de wondere vogel die hem door de stormende lucht had gedragen en nu een
dood en onaanzienlijk ding scheen, als het broze, lege hulsel van iets dat eenmaal
had geleefd; een auto reed hem tegemoet, de man stapte erin en kwam naar de tribunes
toe; en na het wonder leek nu alles zo gewoon en onbelangrijk: die man, die uit de
hemel kwam, was nauwelijks te onderscheiden van de andere mannen die hem
omringden; het wild hoera-gejubel, dat hem begroette, was 't zelfde dat zovele
overwinnaars had begroet; hij was weer mens onder de mensen, en nu leek het mij
wél een droom wat ik had bijgewoond: een droom zó groot, zó schoon en zó
ontroerend, dat ik in mijn ziel een onuitsprekelijke droefheid voelde sluipen, omdat
alles door 't ontwaken moest verminderd en verijdeld worden.
Alles? Welneen. Want de droom zelf, de droom van eeuwen, is immers tastbare
werkelijkheid geworden, een werkelijkheid zó groots en schoon, dat, in een wellicht
niet al te verre toekomst, het ganse aardse leven erdoor getransformeerd en
getransfigureerd zal worden.
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Oprechte dankbetuiging
Open brief aan de heren van de Keurraad voor de vijfjaarlijkse prijs van
Nederlandse Letterkunde in België; tijdvak 1905-1910.
Geluk is waan.
Wie zich gelukkig waant is gelukkig.
Ik ben gelukkig!
Ik ben gelukkig geworden na de lezing van het officiële verslag over de laatste
vijfjaarlijkse wedstrijd van Nederlandse letterkunde in België.
Wedstrijd van Nederlandse Letterkunde! Ça rend rêveur...! In de geest van de
officiële Keurwereld is de Nederlandse Letterkunde in België dus een soort van
worstelpark, waar de sterkere de zwakkere neersmakt. Vae Victis! is de strijdkreet
en de scherpe pennen prikken.
De Keurraad zetelt in de ereloge van de arena. De voorzitter, moderne Keizer,
geeft het sein, maakt het fataal gebaar, - vinger omhoog -, en de lijken worden
weggedragen.
Tweehonderd achtenveertig zijn er aldus weggesleurd, waaronder ook het mijne!
Want er waren tweehonderd negenenveertig gladiatoren opgekomen en er mocht
maar één overwinnaar zijn.
Het laatste van allen, na een heldhaftige strijd, die eindeloos lang duurde, werd
mijn lijk weggesleept, en de overwinnaar - Stijn Streuvels - voor de tweede maal in
die vijf jaar tijdsverloop, de lauwerkroon der zege om de slapen gedrukt.
En toch ben ik gelukkig, zéér gelukkig! Geluk is waan. Ik voel mijzelf de overwinnaar,
de gelukkige overwinnaar! De Keurraad van de vijfjaarlijkse prijs van Nederlandse
Letterkunde in België heeft mij vijfduizend en driehonderd frank laten winnen, mij
getrakteerd op het lekkerste, gezelligste
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souper, dat ik ooit heb helpen opsmullen en mij daarbij de volle eer van de
overwinning toegekend.
Dat alles lijkt wel enigszins verward en duister; maar wacht een ogenblik: gij zult
heel duidelijk begrijpen.
Zowat een maand of vier geleden ontmoette ik te Gent een vriend, die opgewonden
naar mij toe kwam, mijn hand drukte, de bovenste knop van mijn jas vastgreep en
jubelend uitriep:
- Weet je, dat er ernstig, héél ernstig sprake van is, jou de vijfjaarlijkse prijs van
Nederlandse Letterkunde toe te kennen?
Die vriend is een goeje, beste jongen; alleen maar wat erg naïef en soms wel een
tikje onnozel in zijn geestdrift-uitingen. Hij gelooft b.v. nog aan eerlijkheid, aan
oprechtheid, aan rechtvaardigheid, aan onbaatzuchtigheid, aan 'k weet niet wat al
prulledingen.
Met een ijskoud-strak gezicht keek en hoorde ik hem aan.
- Je gelooft mij niet! riep hij, geërgerd aan mijn jasknop schuddend. - Wel, ik
verzeker je, en ik weet het uit hele goeje bron, dat er alle kans op is; ja, ik zou er
zelfs durven op wedden dat je hem krijgt.
Ik kan er absoluut niet tegen als iemand mij bij een knop van mijn jas vasthoudt.
Het geeft mij een martelend gevoel van onzeggelijke benauwdheid en belemmering.
Sprakeloos haalde ik mijn zakmes uit, trok het open, kwam er stilletjes mee bij de
knop en sneed die af.
- Hee! riep mijn vriend enigszins verbijsterd naar de losse knop tussen zijn vingers
kijkend. Maar hij gaf hem mij terug, klampte de tweede knop vast, en met steeds
warmer nadruk:
- Ik zeg en ik herhaal en ik durf wedden, dat jou de prijs wordt toegekend.
- Heel goed, amice, antwoordde ik gelaten. - We zúllen wedden. Luister: als mij
de prijs wordt toegekend, dan geef ik jou de vijfduizend frank, die ik ervoor krijg.
Wordt hij mij niet toegekend, dan krijg ik van jou vijfhonderd frank. Gedaan?
Hij aarzelde, verlegen glimlachend.
- Zie je wel dat je niet durft!
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- Ik durf wél, pochte hij; - maar...
- Een tegen tien, is dat te veel gevraagd?
- Neen, maar toch...
- Welnu, laat het dan vierhonderd zijn!
- Jawel, maar...
- Driehonderd!
- Ja, maar enfin...
- Tweehonderd!... Tweehonderd tegen vijfduizend, durf je dát nog niet aan?
- In ernst! In volle ernst? vroeg hij.
- In absolute ernst.
Hij liet mijn tweede jasknop, waar het mes alvast sluipend naartoe ging, eensklaps
los en sloeg zijn hand krachtig in de mijne.
- Dáár, 't is gedaan! riep hij.
Wij namen afscheid.
Nauwelijks had hij mij losgelaten of daar werd ik door een tweede vriend
aangeklampt.
Die kwam dwars over 't plein waar ik liep naar mij toegevlogen, en, nog vóór ik
de tijd had iets te zeggen of te vragen:
- Weet je dat je de vijfjaarlijkse prijs krijgt! gilde hij mij van verre toe.
Ik begon ietwat zenuwachtig te worden. Mijn gezicht vertrok pijnlijk onder een
gefolterde beleefdheidsgrijns, mijn hand zocht weifelend naar de ontbrekende knop
om mijn jas weer dicht te krijgen.
- Het schijnt je geen plezier te doen of je gelooft het niet, zei mijn tweede vriend
verwonderd en teleurgesteld.
- Neen, ik geloof het niet.
- Gewed?
- Voor hoeveel?
- Voor al wat je wilt.
- Nou; voor vijfhonderd frank tegen vijfduizend dan.
- Ja maar...
- Voor vierhonderd.
- Ja maar enfin...
- Voor driehonderd.
- Ja maar...
- Voor tweehonderd, voor honderd, dáár, om er af te zijn. Ik
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wed je het ganse bedrag van de prijs, dus vijfduizend frank, tegen honderd frank, dat
ik de prijs niet krijg.
- Meen je dat in ernst?
- In allervolste ernst.
Een laatste aarzeling, een klinkende handklap en daar was ik aan mijn tweede
weddenschap van vijfduizend frank.
Eerst toen ik weer vrij kon ademen, begon ik het gewaagde van mijn daad te beseffen.
Je kunt nooit weten, er gebeuren gekke dingen in de wereld. Ze moesten mij nu tóch
maar eens de prijs geven. Dan zou ik er mooi aan toe zijn: de prijs en vijfduizend
frank uit mijn zak! Stommeling, die ik was! Met een zeer bezorgd gezicht liet ik in
een winkel mijn jasknop weer aannaaien en verliet daarna zo spoedig mogelijk de
stad, om geen derde maal in de onzinnige verzoeking te geraken. Een week later
kwam het officiële bericht, dat de prijs voor de tweede maal aan Stijn Streuvels was
toegekend.
Ik sprong van blijdschap in de hoogte. Ik ontbood mijn beide vrienden op de plaats
zelf waar zij mij hadden op de proef gesteld en incasseerde met een zalige glimlach
de driehonderd frank. Zij foeterden tegen de Keurraad, schreeuwden wraak en moord,
maar 't kon me geen lor schelen; mijn zuivere winst bedroeg vijfduizend driehonderd
frank; mooier kon het niet, en, om mijn blijdschap te betuigen, verklaarde ik
ongevraagd, dat ik hen met de driehonderd frank op een reuzenfuif trakteerde.
Driehonderd frank! daarmee kon je nog eens gaan souperen! Het was zelfs wat te
veel voor drie personen; we zouden er nog drie bij vragen: drie van het... (bloos niet,
kuise heren van de Keurraad, hoogachtbare leden van de Koninklijke Vlaamse
Academie) drie van het mooie geslacht, om het avondje wat op te fleuren.
Nog nooit heb ik zo fijn en zo jolig gesoupeerd! De kreeften en de ganzenlevers
verdrongen elkaar om tot ons te geraken; de ‘Grands Crêmants’ spoten als fonteinen;
de enorme havana-heipalen omhulden ons als in wolken van apotheose. Op een
gegeven ogenblik schenen al de vorken en de messen en de glazen in een wilde dans
op tafel rond te springen, en heildronken na heildronken werden ingesteld: op de
leden
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van de Keurraad, op de Vlaamse Academie, op de rein-leven-beweging en de bloei
van de Vlaamse letteren. Kortom, een algemene, diep-ontroerende verbroedering en
verzustering.
Een dezer dagen kwam dan eindelijk het officieel verslag van de keurraad over de
toekenning van de beruchte vijfjaarlijkse prijs ter wereld.
Uit vijf leden was die roemrijke raad samengesteld: J. Bols als voorzitter. Tussen
haakjes gezegd: ook die naam, maar met een andere voorletter, werd flink gehuldigd
en herhaaldelijk aangesproken op het bewust souper. J. Bols dus, als voorzitter; G.
Segers, J. Bouchery en W. de Vreese als leden; en C. Lecoutere als verslaggever.
Laten we daar eventjes de naam van W. de Vreese uit oppikken en apart zetten. Blijft
over: een vierschaar van ongeëvenaarde knappe letterkundigen en kunstrechters, het
schitterend resultaat dat zij bekomen hebben ten volle waardig.
Eerst toen ik dat voortreffelijk stuk litteratuur - het officieel verslag - met trillende
aandacht gelezen en genoten had, kwam ik tot het duidelijk besef van mijn
tegenwoordig groot geluk en van de huiveringwekkende gevaren, waaraan mijn
beurs, goddank, ontsnapt was.
Verbeeld u dat er een tijdlang twee leden op de vijf mij de prijs wilden toekennen.
Gelukkig draaide op het laatste ogenblik een van mijn ‘supporters’ nog naar Streuvels
over en het gevaar was bezworen. Ook mijn lijk, mijn lillend, bloedend lichaam werd
eindelijk uit de arena weggesleept. Gelukkig, gelukkig! Want o, mijn beurs en o,
mijn zalig souper, had een van de leden zich andersom gedraaid! En, wat het
wonderbaarlijkste is, nu draag ik toch, ondanks alles, het verrukkelijk gevoel in mij,
dat de prijs mij wél, in alle eer en roem werd toegekend. Inderdaad: met Streuvels
bleef ik de allerlaatste kampioen in het door de Vlaamse Academie ingerichte
worstelperk. Met hem en naast hem, heb ik niet minder dan tweehonderd
zevenenveertig lijken helpen opruimen! Veronderstel nu dat Streuvels die dag wat
minder goed op dreef was, of ook al dat hij zei: ‘Komaan, ik heb het immers al vijf
jaar geleden gewonnen, laat nu ook maar eens een ander aan de beurt komen’... In
ieder van die twee gevallen werd ik
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de Zegepraler; want het staat er, het staat officieel in het Staatsblad gedrukt, dat ik,
zowel als Streuvels, de tweehonderd zevenenveertig worstelaars in lijken hielp
veranderen! Geluk is waan. Wie zich gelukkig waant, is gelukkig. En ik ben gelukkig
na de lezing van het officieel verslag over de vijfjaarlijkse wedstrijd van Nederlandse
Letterkunde in België.
Daarom, heren van de keurraad, achtbare leden van de Vlaamse Academie, beste
kerels, flinke mensen, mijn oprechte, warme, gulle, hartelijke dank.
Om te besluiten een paar bloemen uit de schitterende weeldegaarde van dat officieel
verslag, dat, zoals ik zei, door de heer C. Lecoutere werd opgesteld.
Sprekend van enkele der weggehaalde lijken, getuigt de verslaggever:
‘Wij loochenen niet, dat hunne voorstelling getuigt van scherpe waarneming, wel
eens levendig is en naar de natuur afgebeeld: dat hun stijl schittert door weelderige
kracht - een met goud bestikten zijden mantel gelijk, waarmede men een vuilnishoop
aanlokkelijk wil maken’.
Een met goud bestikte mantel op een vuilnishoop! Wat een mooi beeld! En wat
zal men dat dikwijls in werkelijkheid langs 's Heren wegen ontmoeten!
Over de Kampioen Frans Verschoren schrijft de heer Lecoutere:
‘Zij (de novellen van deze auteur) verplaatsen den lezer insgelijks onder de laagste
standen der samenleving, doorgaans bij fabrieksarbeiders, wier ellende op weinig
aantrekkelijke wijze worden uitgestald en beschreven’.
De heer Lecoutere wenst dus dat Verschoren de ellende van de fabriekswerkers
als iets aantrekkelijks zou uitbeelden. Genre ‘chaumière et son coeur’ wellicht?
‘Zoo is eenvoud’ verzekert de heer L. even verder over Van de Woestijnes werk
oordelend, ‘heelemaal niet hetzelfde als armoedigheid of kaalheid, en kan wel degelijk
gepaard gaan met een sierlijken, ja, met een rijken tooi’.
Och och! meneer Lecoutere. Ach ach ach!
En van mij zelf zegt hij natuurlijk ook een en ander.
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‘Hoewel tot de school der modernen behoorend’ zo zegt hij, ‘onthoudt Buysse zich
van alle taalgeknoei’.
O, dat ‘hoewel’, dat dierbaar ‘hoewel’!
Meneer Lecoutere en ook de andere heren van de keurraad zijn geenszins
ingenomen met de morele gevoelens van de meerderheid van mijn romanhelden. Ik
krijg veel zwarte vegen uit een hele vieze pan. Dat begrijp ik trouwens heel goed en
dat vind ik ook uitstekend gezien en gevoeld van het standpunt dat die heren tegenover
litteraire werken innemen. Ikzelf zou er trouwens nooit aan denken die zedige heren
mee te nemen naar 't Kasteeltje in Het Bolleken, waar Nonkelken en meneer Vitàl
‘l'alcool et Flavie’ huldigden; noch zou ik hen plaatsen naast de drie oude vrijgezellen
in Lente, aan de oever van het Zonneputje, waar het ontroerend-mooi Leontientje
haar bad nam, en nog minder zou ik, met het slecht vijffrankstuk op zak, hen
binnenloodsen in het hoogst verdachte kroegje van juffrouw Veelhaar, waar
Theofielke Schandevel en Deeske Wildeborst zulke ondeugende geneugten beleefden.
Ternauwernood zou ik hen durven vergezellen in de deftige woning van juffer Toria
Schouwbroeck en het Ezelken, bij de gecastreerde poezen en eenslachtige gedierten;
en zo kom ik eigenlijk vanzelf tot wat ik finaal wilde zeggen:
Dat ik niet meedoe in officiële wedstrijden; dat ik er nooit heb aan meegedaan en
er nooit zál aan meedoen; en dat die fameuze heren van de beruchte Keurraad
gewoonweg de waarheid verdraaien, waar zij in hun knoeierig officieel verslag
vermelden:
‘Van Buysse ontving de Keurraad drie uitvoerige romans en een reeks schetsen
ter bespreking’.
Van Buysse ontving de Keurraad niets en van Buysse zál hij ook nooit iets
ontvangen.
Dat is en blijft de enige en zuivere waarheid.
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Centralisatie en ontvolking in Frankrijk
Ik heb weer eens per auto in Frankrijk gereisd. Per auto komt men in plaatsen en
streken, waar men anders niet komt. Per auto ziet men veel, dat aan de gewone
spoorwegreiziger ontsnapt. Ik heb gereisd, ditmaal door Frans-Vlaanderen, Picardië,
Normandië en Bretagne, en sterker dan ooit is er mij opgevallen: de centralisatie van
de bevolking in steden en de ontvolking op het platteland.
Centralisatie van het sociale leven in de grote steden, met Parijs aan 't hoofd, dat,
als een moloch, alles in zich dreigt op te slorpen. Ontvolking op het platteland waar
doorheen men somtijds uren reist, zonder een levend wezen te ontmoeten! Sterk
vooral is die indruk, wanneer men uit Vlaanderen komt, waar ieder hoekje grond,
met een soort schraapzuchtige liefde ontgonnen en bebouwd is, waar men telkens
tien à twintig dorpen in een cirkel-horizont van een paar uren overziet, in Vlaanderen,
waar het krioelt van kleine kinderen.
't Is wel eigenaardig: veel kinderen, té veel kinderen maken een volk arm; en
weinig kinderen, té weinig kinderen, zoals in Frankrijk, maken het ook arm, en
wellicht nog armer.
In 't noorden van Frankrijk, even over de Vlaamse grens, valt de armoedige
verlatenheid van de streek nog niet zo dadelijk op. Daar zijn we immers nog in
Vlaanderen, in Frans-Vlaanderen, en iets van onze weelderige en druk-bevolkte
gouwen ligt ook nog over die gewesten uitgestrekt. Maar zodra men in Picardië en
vooral in Normandië komt, in 't echte, aloude Franse land, daar treft het verschil
aangrijpend.
Hoe zouden de grote boeren uit Picardië en Normandië het wel met hun oogsten
klaarspelen, als ze niet de hulp kregen van onze Vlaamse veldarbeiders (de ten onzent
zogenoemde Fransen), die ieder jaar, bij duizenden en duizenden, voor het
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ganse zomerseizoen over de grens trekken? Er is sprake van geweest, dat de Franse
regering een belasting op de vreemde arbeiders zou heffen.
Gelukkig werd van dit rampzalig denkbeeld afgezien: het had zoveel betekend als
de totale ondergang van de Franse landbouwers uit die gewesten.
Normandië en Picardië zijn mooi om er doorheen te reizen, ontroerend mooi van
pittoreske oude steden, mooi ook van een landelijke schoonheid die aanhoudend een
schilders- en dichtersoog boeit, maar die de landbouwer ter streke met droefenis doet
hoofdschudden.
Wij reizen door helblauwe velden, door bloedrode velden, door purperen velden.
Wat is het? Waar komt die kleurenpracht vandaan? Het is, helaas! de overweldigende
woekering van de korenbloemen, de klaprozen, de nigelle, al het onkruid, dat men,
bij gebrek aan handenarbeid, uit de akkers niet kan wegruimen en dat nu, in een
overtollige woekering, te allen kante, tussen en over de verstikkende korenhalmen
heen, zegevierend opschiet.
Frankrijk heeft geen kinderen genoeg, dáár ligt het euvel! Frankrijk is té uitgestrekt
voor de bevolking, die er op zijn bodem leeft en die zich van het platteland verwijdert
en in de steden samengetrokken leeft. De jongste volkstelling van verleden jaar wees
aan, dat er drieëndertig duizend meer sterfgevallen dan geboorten worden geboekt.
Dat staat dus gelijk met het jaarlijks verlies van een stad als Leeuwarden. Een stilte
van uitgestorven verlatenheid ligt alom, als een bestendige drukking, over het Franse
platteland. Men moet zo ergens in een dorpje komen op het uur, dat de school uitgaat.
Tien kinderen, vijftien kinderen, op zijn hoogst een twintigtal kinderen, dat is alles.
Geen uitgelaten hos- of stoeipartijen, geen kreten, geen gejoel, geen dolle spelletjes.
De Franse kleine kinderen hebben reeds iets van oude mensjes, die hun zwakheid
en eenzaamheid voelen.
Door hoeveel dorpen zijn wij niet gereisd, waar zelfs midden op de dag geen enkel
mens te zien was! Door hoeveel bossen zijn wij niet gereden, uren en uren lang,
zonder iets anders te zien dan het ondoordringbaar, somber scherm der kolossale
bomen, eindeloos, eindeloos, tot in 't wanhopige, langs beide
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kanten van het zich tot in 't oneindige uitstrekkend blond lint van de lijnrechte weg!
Men voelt het overal duidelijk: de Franse plattelandsbewoner vlucht de doodse
eenzaamheid en armoede van zijn toch zo mooi en vruchtbaar land. De militaire
dienst heeft hem in aanraking gebracht met het ruime en vrolijke stadsleven en daar
wil hij nu ook voorgoed weer heen.
De Franse steden, zelfs de kleinere, zijn dan ook wel geanimeerd. Een Vlaamse
provinciestad van een vijftien à twintig duizend inwoners is een dood ding, waar
niets gebeurt. Een Frans provinciestadje van datzelfde getal zielen lééft, heeft druk
bezochte koffiehuizen, mooie winkels, een paar goede hotels, een schouwburgje.
Ieder Frans provinciestadje is of tracht te zijn, een klein nest van centralisatie,
geschoeid op de leest en naar het voorbeeld van het monster, dat alles centraliseert:
Parijs.
Door Frankrijk reizende, en wel speciaal door Picardië, Normandië en Bretagne, ziet
men voortdurend pracht-domeinen, landgoederen en kastelen als uit een
sprookjeswereld, die alle, alle onbewoond zijn. Wij zagen er honderden, het een al
mooier, al rijker dan het andere, en geen een, absoluut geen een was er bewoond.
Waarom niet, terwijl in andere landen, in Vlaanderen b.v. zulke domeinen haast met
geen geld meer te betalen zijn? Alweer om dezelfde reden: om de eenzaamheid, de
ontvolking, de doodse verlatenheid er omheen! Welke miljonair zal zich daar levend
komen begraven? Waar zal hij zijn dienstpersoneel vandaan halen, en hoe zal dat
personeel, als hij 't vindt, het daar uithouden? Er zijn geen liefhebbers voor te vinden.
Heden ten dage kan men, in de schoonste en weelderigste streek van Normandië en
Bretagne, behalve langs de zeekust, waar mode en snobisme de mensen heendrijft,
voor een prikje een vorstelijk bezit huren.
Naarmate men echter dieper in Bretagne doordringt, wordt de bevolking opvallend
talrijker; en weldra, als men de zeekust nadert, komt men door dorpjes, waar 't krioelt
van kleine kinderen, net zoals in Vlaanderen.
Doch welke armoede in die opeenhoping! Wat ginder te kort
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was, tiert hier in overvloed, maar die overvloed blijft er ter plaatse vegeteren, verteert
er in zichzelf, gaat niet het ontbrekende elders aanvullen. De Bretoen is geboren
zeevaarder: voor zeven tiende bemant hij al de vlotten van de Republiek, en als hij
dat niet doet, of uit dienst treedt, blijft hij weer krot-vast zitten op de droeve
ellendeplek, waar hij geboren werd. Nergens, in geen plaats op de aardbol, heb ik
menselijke wezens in zulke hokken zien huizen, als daar op het platteland van het
allerdroevigst uiteinde van de wereld, dat zo terecht de naam Finistère draagt. 't Zijn
mestvaalten, waarop en waarin de boeren daar leven. Hun woningen, evenals hun
stallen, hebben de kleur en de geur van mesthopen. Er is zelfs hoegenaamd geen
verschil tussen huizen en stallen. 't Zijn sombere hokken met sombere gaten in plaats
van deuren en ramen; de lemen vloer van de woonplaats is niet minder goor en vunzig
dan de lemen vloer waarop de beesten in hun vuil staan en tussen de mensen en de
dieren zelf schijnt er geen ander uiterlijk verschil dan dat der lichaamsvormen te
bestaan.
Er zijn nog slechts drie rassen in het grote Frankrijk, die de kwijnende toevoer van
de bevolking enigszins aanvullen, en, wonder genoeg, geen een van die drie stammen
is eigenlijk Frans. Dat zijn de Bretoenen, de Basken en de Savoyards. Alleen bij deze
drie rassen vindt men nog kinderen in overvloed, en alle drie zijn ze arm, arm door
wat hun rijkdom zou kunnen zijn, omdat ze, feitelijk vreemden in de Republiek, diep
gehecht aan hun streek, en afgezonderd door hun kleine taal, niet naar het grote leven
willen of kunnen uitwijken. De toekomst lijkt hoogst zorgwekkend voor Frankrijk.
Waar moet het heen? Hoe zal het er uitzien, na nog 'n halve eeuw van zulke
wantoestanden? Het kan niet anders of, als het zo voortgaat, moet Frankrijk
onvermijdelijk zijn rang van grote mogendheid verliezen. Na nog enkele tientallen
van jaren zal Frankrijk slechts de helft van de bevolking van Duitsland nog tellen en
zelfs door een land als Italië in volkskracht voorbijgestreefd worden.
Al de regeringen, die elkaar aan het bewind van de Republiek opvolgden, hebben
het dreigend en steeds toenemend gevaar
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ingezien en alarmkreten geslaakt, maar nog geen een heeft het kunnen bezweren. 't
Geval lijkt wel hopeloos.
Decentralisatie, ziedaar wat Frankrijk in de allerhoogste mate nodig heeft! Terug
naar het verlaten platteland... ver van de grote steden, weg vooral van de moloch der
centralisatie, van het sinistere Parijs, dat met een soort betoverende en kwade almacht
zoveel jonge, frisse krachten, die elders zo broodnodig zijn, tot zich trekt en voor
altijd verlamt of doodt.
Frankrijk is wellicht het schoonste, en vruchtbaarste, en rijkste land van de wereld,
en 't sterft van armoede, omdat het geen mensen meer heeft, die al zijn overvloedige
schatten kunnen doen bloeien en gedijen.
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Lafheid
Het is een kras woord, dat ik niet gaarne gebruik, maar ik kan er geen ander vinden,
dat een duidelijker beeld weergeeft van de daad, waarop ik hier de aandacht wens te
vestigen.
In de november-aflevering van het tijdschrift Neerlandia, orgaan van het Algemeen
Nederlands Verbond, komt een, ongetekend, artikel voor, dat tot titel draagt:
‘Groot-Nederland en de Oorlog’. 't Begint als volgt:
‘Rechtstreeks of zijdelings is heel Groot-Nederland, zijn al de landen waar onze
taal wordt gesproken in den oorlog betrokken geworden. Vlaanderen het meest,
Vlaanderen nog alleen rechtstreeks, en volkomen. Van Oost naar West over zijn
heele breedte is de oorlog het Vlaamsche deel van België doorgetrokken. En ook het
Fransch-Vlaanderen werd niet gespaard. Overal waar de zoete Vlaamsche spraak
gehoord wordt, is er gevochten of wordt er gevochten. En Vlaanderen is schier geheel
in handen van den “Duts”.
Neerlandia uitkomende in een neutraal land, moet dus ook neutraal zijn1.. Het kiest
geen partij, het doet niet mee aan den oorlog op papier. Nu Nederland niet meevecht,
moet het Nederlandsche volk zich ook in woord en geschrift van aanvallen onthouden.
Maar ten opzichte van België, voor het grootste deel bewoond door een volk van
Nederlandschen stam en Nederlandsche taal, dus uit het oogpunt van ons Verbond
en van Neerlandia bewoond door ons volk, moeten wij, in alle kalmte en ernst, een
woord van beklag laten hooren over deze overweldiging.
Trouwens, Duitschland zelf heeft bij monde van zijn rijkskanselier gezegd, dat
het België onrecht aandeed. Wij treden hier niet in een onderzoek, welke mogendheid
of welke mo-

1.

Alle cursivering is van mij (C.B.).
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gendheden de schuld van het uitbreken van dezen wereldoorlog dragen. Ook laten
wij de vraag terzijde, of Duitschland goede reden heeft te zeggen, dat het strijd voert
om zijn bestaan en niet ten aanval, en dat het om lijfsbehoud den weg door België
nemen moest, goedschiks of kwaadschiks. Het deed onrecht.’
Dan komt er wat flauw gewauwel van een ‘wreeden oorlog, waarbij veel verbrand
en verwoest is en waarin België door een overmachtigen vijand met geweld werd
neergeworpen’, enz. enz. En eindelijk besluit de schrijver:
‘Maar wij hebben vertrouwen in het Duitsche volk. Het zal, zoo het den oorlog
wint, goed maken zooveel het goed te maken is, wat het België heeft aangedaan. En
het zal het land zijn vrijheid en zijn onafhankelijkheid laten. Het zal, als de toorn en
de roes van den oorlog voorbij zijn, bewondering en eerbied hebben voor het kleine
volk, dat te fier was om zijn grondgebied te laten schenden, en ter verdediging van
zijn eer en onafhankelijk bestaan den oorlog met een machtigen vijand aandorst. En
het zal begrijpen, dat het Nederlandsche volk, voor een deel zijn broedervolk,
meevoelt en aan zijn bewondering en zijn deernis uiting geeft.’
Die flauwe, laffe woorden hebben mij gegriefd, ten diepste. Een land kan neutraal
zijn, een mens is dat niet, althans in dit geval niet. Persoonlijke neutraliteit in deze
oorlog zou gelijk staan met onverschilligheid; en wie is nu werkelijk, wie kan nu
werkelijk in deze schrikkelijke en afschuwwekkende wereldstrijd gans onverschillig
blijven? Men zou, als mens, neutraal kunnen voelen in een oorlog tussen Liberia en
Portugal b.v. om maar eens iets te noemen, maar nu, in déze strijd, onmogelijk,
onmógelijk! Men kan neutraal doen, of willen doen, maar met zijn gevoel, met zijn
innigste wensen, is men voor of tegen een der twee partijen. Dat kán niet anders.
Nederland, als politieke natie, bleef neutraal, en bleef het op een eerlijke en waardige
wijze, en bewees daardoor onschatbare diensten aan wat er nog van de beschaafde
wereld overblijft en wel in de eerste plaats aan ons, ongelukkige Belgen. Maar geen
enkele Nederlander, géén enkele, zo hoop ik althans, kan, als mens, in deze strijd
neutraal, dat is: onverschillig blijven. Hij kiest partij, bewust of onbewust,

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

352
door redenering of gevoel, voor of tegen.
Neerlandia is geen politiek lichaam, Neerlandia is het orgaan van het Algemeen
Nederlands Verbond, en moet, als zodanig, onvoorwaardelijk en onbewimpeld, tegen
alle mogelijke vijanden: Duitsers, Fransen, Engelsen, of hoe ze mogen heten, met
alle kracht de heilige levensbelangen van de Nederlandse stam verdedigen. Dat geheel
Vlaams België een gedeelte van die stam uitmaakt, behoeft geen nader betoog.
Neerlandia moest dus ook, en nu wel in de eerste plaats, met zijn volste kracht, de
belangen van het Vlaamse volk behartigen en steunen. En daarom ook is Neerlandia
niet neutraal, kan niet, mag niet neutraal zijn, of het beantwoordt aan zijn roeping
niet. Neerlandia was onze moeder, en een moeder blijft niet neutraal als men haar
kinderen vermoordt. Neerlandia moest openlijk met en voor ons strijden, of, als 't
niet durfde, dan maar zwijgen en meteen zijn reden van bestaan verliezen.
Want Neerlandia, in de persoon van de onbekende schrijver van hoger bedoeld
artikel belichaamd, weet natuurlijk zo goed en wellicht beter dan iemand wat er in
geheel België gebeurd is: de schandelijke schending van het volkenrecht, de
wandaden, de plunderingen, de brandstichtingen, de moorden, de verkrachtingen, al
de onnoemlijke gruwelen waaronder het onschuldig volk te niet ging en waarvan
zelfs in de somberste geschiedenis der middeleeuwse barbarie geen weerga is te
vinden. Hij weet dat alles, die man, en hij weet ook heel goed, wie de schuldigen
zijn. En wat brengt hij aan tot troost, tot hulp, tot steun? Dat hij vertrouwen heeft in
het Duitse volk, en dat Duitsland, zo het de oorlog wint, weer goed zal maken wat
het verkeerd deed!!!
Dat is alles. Die flauwe, laffe grap moet ons tot pleister dienen voor de afgrijselijke
wonden, die de vijand ons geslagen heeft. Meer weet hij niet, die man. Hoe Duitsland
alles goed zal maken als het soms niet overwint, vergeet hij ons mee te delen. Dat
gaat hem niet aan. Hij is en blijft immers neutraal, 't is te zeggen onverschillig, terwijl
zijn volk, een groot gedeelte van zijn eigen stam, dat hij met alle kracht diende te
beschermen, ter dood gemarteld wordt.
Onverwijld, toen ik dat walgelijk stuk gelezen had, heb ik
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mijn ontslag als lid van het Algemeen Nederlands Verbond ingediend en ik hoop dat
velen mijn voorbeeld zullen volgen. Moet Duitsland eindelijk overwinnen, het zij
zo. Het recht van de sterkste is ook al een recht, bij gebrek aan beter recht. Het is
zelfs, in de dood van alle beschaving, het enig recht dat nog bestaat, en dat ook
eeuwen lang, in vroegere tijden, als enig recht gegolden heeft. Wij zullen dus sterven
als het moet, maar dan in waardigheid, omdat wij niet langer zelfstandig leven kúnnen.
Wij willen sterven, maar stervende willen wij niet beledigd worden, door de lafhartige
troost van wie de moed niet had, de plicht, die hij op zich genomen heeft, met open
vizier te volbrengen. België verwerpt hooghartig de onterende aalmoes, waarmee
Neerlandia het tracht op te beuren. België heeft zijn plicht, méér dan zijn plicht
gedaan. België, geheel onschuldig door een onbarmhartige vijand vermoord, door
zijn bondgenoten wekenlang ellendig in de steek gelaten en door wie het moest
verdedigen herhaaldelijk bedrogen en belogen en verraden, sterft, in laatste trots en
laatste glorie, stug en nobel, zoals het voor zijn heilig recht van bestaan heeft gestreden
en geleden, de heldendood!...
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Toekomst-uitzichten
Belgen hebben dezer dagen ruime tijd voor overpeinzing en bespiegeling. In de
wintereenzaamheid en stilte, keren wij aanhoudend in gedachte naar ons land terug
en naar hen allen die er, vrijwillig of gedwongen, nog strijden en lijden. Doch een
groot gedeelte van de Belgen zijn door de oorlog uit hun land verbannen en
onwillekeurig vraagt men zich af, welke invloed die waarschijnlijk lange ballingschap
op hun volksaard zal uitoefenen.
Voornamelijk in vier vreemde landen zijn ze met duizenden en duizenden terecht
gekomen.
1e. In Duitsland: de krijgsgevangenen!
2e. In Nederland, Engeland en Frankrijk: de vluchtelingen!
De Belg is, van huis uit, geen grote reiziger. Hij is hokvast en, vooral, landvast. Wie
naar de grote en schone kolonie - Congo - uitweken, waren en bleven slechts een
heel kleine minderheid. Een vast zich aldaar inleven, zoals van de Nederlanders in
Indië, is er nooit geslaagd. Men ging er voor een poosje maar reeds bij 't vertrekken
dacht men aan het uur van de zo spoedig mogelijke terugkomst. De Belg had het
gezellig en goed in zijn klein landeke en reizen in den vreemde deed hij meestal
uitsluitend voor zijn plezier. Dat plezier vond hij in de hoogste mate in het niet
ver-afgelegen Parijs, zodat men gerust kan aannemen, dat hij, globaal genomen,
behalve Parijs en een deel van Frankrijk, al niet veel van de buitenwereld kende.
Duitsland was hem vreemd, Engeland trok hem niets aan, Nederland bestond
ternauwernood voor hem.
Buiten Frans en Nederlands kende hij ook doorgaans slechts zeer gebrekkig of
zelfs in het geheel geen andere talen. En dan nog was zijn Franse uitspraak dikwijls
van verdacht allooi, evenals zijn Nederlandse, of Vlaamse, die over 't algemeen,
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sterk dialectisch of gewestelijk was getint.
Zo stond dus de Belg in België, sterk Belgisch in oncosmopolitische zin, en
ganselijk onvoorbereid voor wat 't droeve Noodlot van hem eisen ging. Hoe zou zo
iemand zich in den vreemde, onder een gedwongen langdurig verblijf, wel voelen?
Het leek mij de moeite waard om dat eens na te gaan. Ik heb dus rechts en links
vragen gesteld en heel wat antwoorden ontvangen. Uit de meeste ervaringen spreekt,
behalve dankbare waardering voor de genoten gastvrijheid, verwondering, naïefheid
en onwetendheid.
In Frankrijk voelen de meesten zich wel enigszins thuis, maar klagen toch over
een zekere spotachtige geringschatting vanwege de Fransen. ‘Onze gastheren zijn
goed en vriendelijk voor ons’, zo schrijft mij iemand, ‘maar het is eigenaardig: zelfs
in deze voor ons zo diep-tragische omstandigheden, schijnen zij ons toch niet helemaal
“au sérieux” te nemen en laten zij ons voelen, zonder het te zeggen, dat zij ons wel
enigszins als inférieur beschouwen.’
‘In Engeland’, schrijft een ander, ‘is het onthaal prachtig. Men moet maar Belg
zijn om er, materieel, als een prins behandeld te worden. Maar ook daar, evenals in
Frankrijk, en ofschoon op een andere wijze, voelt men duidelijk, dat men ons als
enigszins ondergeschikt beschouwt. Men glimlacht niet om ons, hoewel wij ons, wat
de taal betreft, nog heel veel minder kunnen behelpen dan in Frankrijk; maar men
behandelt er ons een beetje als onmondige kinderen, die nog niet precies goed weten
wat ze moeten doen en laten. Zij regeren over ons goedmoedig, zéér goedmoedig,
maar toch een beetje beschermend, in de rustige overtuiging van hun superioriteit
en onze ondergeschiktheid. Laten we echter niet klagen: Engeland is en blijft onze
werkelijk-grote steun in de mateloze en onverdiende ellende, die ons treft.’
Wat Holland betreft..., o, over Holland zijn veel Belgen nog van hun vertedering
en verbazing niet bekomen! Een land, dat daar zo heel dicht bij lag en dat de meesten
absoluut niet kenden! Een land waar je je tram- of treinkaartje, je maaltijd in de
restauratie, je plaats in de schouwburg, waar je alles met één woord in 't Nederlands
- in 't Vlaams - zeggen veel Belgen, bestelt, en waar dat heel natuurlijk schijnt, alsof
't
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niet anders kon of hoorde. In België, zelfs in Vlaanderen, doe-je dat toch immers
allemaal in 't Frans, als je tot een zekere kring behoort. En 't wonderbaarste is, dat
dit alles in 't Nederlands niet alleen mogelijk, maar bovendien uitstekend ingericht
blijkt. Is 't Nederlands dan werkelijk een beschaafde taal, een taal waarmee je alles
kunt bereiken, waarmee je kunt léven, zoals met Frans en Engels?
Een der grootste gebreken van ons Belgisch volk was de onwetendheid. Wij kwamen
nergens goed terecht omdat wij te weinig kennis hadden. Wat konden wij ook,
onzelfstandig volk met twee talen, waarvan geen enkele goed gesproken werd? België
was steeds een abstractie; maar door de oorlog is die abstractie, helaas, vlees en bloed
geworden. Nog nooit heeft België, als volk, zo sterk op de wereld gestaan, als het
nu staat, terwijl het, als grondgebied, bijna niet meer bestaat.
Niemand kan op dit ogenblik voorspellen wat de toekomst voor ons brengen zal.
Alleen dit: dat de afgrijselijke, onverdiende ramp, toch ook haar goede zijde hebben
zal. België zal zijn opvoeding als volk voltooid hebben. Die duizenden en duizenden,
hier, in Holland, zijn nu tot het besef gekomen, dat hun taal, - de gemeenschappelijke
Nederlandse - een werktuig van beschaving is, evengoed als alle andere bestaande
talen. Wat geen congressen, oproepingen tot toenadering, enz. ooit vermochten, dat
zal het wrede noodlot van de oorlog bewerken. De duizenden en duizenden, in
Engeland en Frankrijk, zullen hun gebrekkige ontwikkeling met de kennis van twee
grote wereldtalen hebben verrijkt, terwijl zij uit de verdere en ruimere beschaving
van die beide grote volken nuttige lessen zullen putten; en zelfs zij, die onder de
ruwe dwingelandij van de heerser, in de gevangenen-kampen en in eigen land zuchten,
zullen iets geleerd hebben, dat niet verloren gaat.
Droeve troost, zal men zeggen. Droeve troost, inderdaad; maar toch een troost in
al onze diepe ellende. ‘Vae Victis’ laat ons dat, althans voorlopig, niet vergeten. Wij
zijn geslagen en getrapt en, als zodanig, bezitten wij geen rechten meer. De oude,
ruwe wet is nog steeds geldig. Op niets meer hebben wij recht en alles wat men ons
nog geven wil, moeten wij met
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dankbaarheid aanvaarden. Het ongeluk heeft een lelijk aangezicht en de mensen,
zelfs de goedhartigste, keren er zich liefst van af. Je geeft wel een aalmoes aan een
bedelaar, die van honger sterft, maar zijn lijden is ten slotte weerzinwekkend en je
gaat maar liever van hem weg, naar taferelen van schoonheid, voorspoed en geluk.
Eens, jaren geleden, woonde ik, tijdens een oproer in een grote industriestad, een
indrukwekkend schouwspel bij. Er was gevochten in de straten: stakers tegen
niet-stakers. De niet-stakers hadden overwonnen; en zij omringden, luid-zegevierend
en scheldend, een arme stumperd, die heel alleen nog zijn uiterste-best deed, om bij
gebrek aan wapenen, met argumenten zijn hardnekkige mening en wat hij als zijn
goed recht beschouwde, te verdedigen. Hij had een bleek gezicht van armoede en
afmatting, waarin alleen de zwarte ogen fonkelend leefden. Het was hem aan te zien,
dat hij in dagen niet genoeg en, wellicht in het geheel niet gegeten had. De
scheldwoorden en de bedreigingen raasden om hem heen, maar hij bood kranig
tegenstand en brulde, tegen allen in, zijn mening uit. Toen kwam een van de
niet-stakers, een zware, rooie kerel, met dikke schouders en gebalde vuisten naar
hem toe en schreeuwde hem in 't bleke aangezicht dit summum van belediging:
- Hongerlijer! Hongerlijer!
De bleke man wankelde en weifelde. Die striemende belediging trof hem bloediger
dan al het overige. Hij keek zijn tegenstrever als met verschrikte ogen aan en droop
in stilte af. Maar, toen hij een eind ver gegaan was, keerde hij zich om en kwam
terug; en ijskoud klonk zijn stem, terwijl hij de rooie dikkerd als met stalen ogen
vlak in het gezicht aankeek:
- Gij hebt gelijk. 'k Had het vergeten!
En weer ging hij, eensklaps groots van trots, in de stilte van de verbaasde menigte,
zonder nog een enkel woord er bij te voegen.
Wij zijn nu als de stakende hongerlijder. Wij hebben niets meer in te brengen, want
wij hebben niets meer te eten. Op ons drukt de grootste sociale schande: de schande
van het slachtoffer-en-dupe-zijn, de schande van de onverdiende ar-
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moede, die wel medelijden, maar verlammend medelijden, en meteen ook weerzin
wekt.
Wat horen wij niet elke dag door mensen, die 't toch heel goed met ons menen,
op meewarige toon herhalen: ‘Dat arme, arme België! Wat is het ongelukkig! Wat
moet het lijden!’ Die klaagtoon maakt mij razend! Want wat kan men ons daarmee
vergoeden? Ik wou nog liever, dat men ons uitschold, dat men ons beledigde en als
dolende honden met stokslagen wegjoeg. Ik wou, dat het Onrecht waaronder wij
lijden nóg groter en nóg vlijmender werd, zodat het Menselijk Geweten, eindelijk
wakkergeschud, misschien in ontembare opstand uitbrak. Want al dat geklaag
ontzenuwt ons, ontmant ons, ontneemt ons het laatste wat wij in ons ongeluk nog
bezitten: de trots van onze onverdiende ellende! Wij zijn en wij blijven toch immers,
met of zonder die verwekende meewarigheid, wat we nu geworden zijn: de Zwervers
van Europa, de bedelaars van de Mensheid, die men naar willekeur kan helpen of
vertrappen, omdat wij geheel en al machteloos en weerloos zijn.
Alleen de trots, de wrange, bittere, stomme trots, de hoog-gedragen hovaardij van
de geleden Onrechtvaardigheid en Misdaad, blijft ons, als laatste schat, nog over.
Laten we die in godsnaam toch bewaren, laten wij hem het pantser zijn van onze
waardigheid bij vreemde volken, stug en hardnekkig, voor nu en voor later, 't zij er,
al of niet, nog betere tijden komen.
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De wreedheid van de oorlog
Niet steeds en niet alleen bieden de grote, bloedige slagvelden een akelig schouwspel
van de oorlog. Soms spreekt een kleinere gebeurtenis, - klein in verhouding tot al
het groter-gruwelijke - boekdelen.
Dezer dagen ontving ik een boek uit Amerika, getiteld: Fighting in Flanders. Het
is geschreven door Alexander Powell die, als oorlogscorrespondent van de New-York
World, de veldtocht in Vlaanderen meemaakte.
Hij bezocht o.a. in gezelschap van de fotograaf Thompson, het leger van generaal
von Boehn. Zij zagen een eindeloze reeks zware kanonnen voorbijtrekken en
Thompson zei, tot de Duitse officier die hem begeleidde:
- Prachtig, die artillerie; en ik geloof ook wel dat ze flink werk zal verrichten!
Maar hoe vond u het schieten van onze (Amerikaanse) kanonnen te Vera-Cruz?
Voor alle antwoord gaf de Duitse hoofdman een bevel en een der oprukkende
stukken werd uit de rij gehaald en op korte afstand in stelling gebracht.
Een oude, houten molen stond daar ergens een uur vandaan op een heuvel in de
wind te draaien. Daarop werd het kanon gemikt en met één enkele granaat was de
molen tot splinters geschoten.
- Knap gedaan! juichte Thompson.
Zo iets, - een echte gruweldaad - is dus gebeurd bij wijze van aardigheid en zonder
dat de Duitser, noch de Amerikaan, door de oorlog gewetenloos geworden, zich
wellicht bewust waren dat zij een gruweldaad bedreven.
De molenaar, die daar rustig aan het werk was, zonder aan vechten te denken,
zonder zelfs te weten dat er troepen of kanonnen in de omtrek waren, werd
waarschijnlijk op zijn
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molen doodgeschoten. Zijn eigendom was vernield, zijn vrouw, zijn kinderen, weduwe
en wezen, mochten nu, als weggejaagde, haveloze bedelaars, met de gruwelangst op
't lijf, de velden in lopen!
Een aardigheidje, een grappig intermezzo tussen ernstiger bedrijven; eens even
aan die Yankee laten zien, dat de Duitse kanonnen in Vlaanderen waarachtig wel zo
juist konden mikken als de Amerikaanse kanonnen te Vera Cruz.
't Is waarlijk zielsverheffend, zo'n oorlog!
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Open brief aan Anna de Savornin Lohman
In uw weekblaadje De Hollandsche Lelie, waar gij de scepter zwaait, laat gij geen
gelegenheid onbenut, geachte jonkvrouw, om kwaad van België en de Belgen te
spreken. Nu eens moeten onze koning en onze koningin het ontgelden, dan weer
onze regering, dan weer geheel ons volk. En nu, in het nummer van 3 maart, onder
de vaste rubriek, waarin gij ingekomen of verzonnen correspondenties beantwoordt,
lezen wij onder meer:
‘Wat ons en de Belgische stamverwantschap aangaat, de Vlamingen hebben, zoo
goed als de Walen, steeds tegen ons gekampt in vroegere eeuwen, en in 1830 hebben
de Vlamingen nevens de Walen gestreden voor hunne “vrijheid” van het
Noord-Nederlandsche “juk”. Ondanks de zeer kunstmatige “verbroedering” der
laatste jaren tusschen ons en de Vlamen, springt m.i., het groote rasverschil tusschen
hen en ons steeds sterk in het oog, en ik heb dan ook nooit iets gemerkt van hunne
sympathie voor ons - vóór ze als bedelaars (en tegelijk met een brutalen toon er bij)
hier in ons land invielen, om door ons gespijsd, gevoed, gekleed te worden’.
Ik geloof niet, waarde jonkvrouw, dat velen onder uw landgenoten deze harde
woorden van u, vooral op dit ogenblik, zullen goedkeuren; en ik weet wel dat velen
onder mijn landgenoten er zich diep aan zullen ergeren. Maar zij zullen hun spijt en
hun woede verkroppen, niet omdat ze vrezen u flink te antwoorden, maar omdat ze
zwijgen moeten, wijl ze hier, in uw land, de gastvrijheid genieten, en er, zoals gij het
noemt: gespijsd, gevoed, (ik dacht dat dit hetzelfde was), gekleed worden.
Mij spijt het, geachte freule, dat gij deze woorden hebt geschreven. Gij vermoedt
waarschijnlijk niet hoe hard dat
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klinkt voor iemand die zijn geliefde land verloren heeft. Het is onze schuld niet, dat
wij hier als bedelaars gekomen zijn. Wij waren liever niet gekomen, maar wij moesten.
Wij hebben de onafhankelijkheid van ons land tot het uiterste met al onze krachten
tegen de wrede overweldiger verdedigd en wij geloven door ons tragisch voorbeeld
en ons martelaarslijden een grote dienst te hebben bewezen aan andere kleine naties,
en dus ook aan Holland.
Uw land heeft dat begrepen en ons met de gulhartigste toewijding ontvangen. Wij
zijn daar allen innig dankbaar voor. Wij zullen nooit hoog genoeg Hollands
liefdadigheid kunnen roemen. Het schouwspel van menslievendheid dat Holland
aanbood tijdens de tragische dagen van Antwerpen en gedurende de lange maanden
van volkslijden die daarop volgden en wellicht nog volgen zullen, zal als een der
schoonste getuigenissen van altruïstische opoffering in het boek der geschiedenis
bewaard blijven.
Doch ieder lichttafereel heeft zijn schaduwzijde, ieder schoonheidsbeeld zijn
‘repoussoir’, dat die schoonheid beter moet doen uitkomen. Zo is het ook met Hollands
mildheid en liefdadigheid. Er is een wanklank in, een schaduwzijde, een ‘repoussoir’.
Maar dat gij u zelf daarvoor uitverkoren hebt, gij, een vrouw, symbool van gratie,
zachtheid, naastenliefde, dat verwondert en bedroeft ons, freule.
Wij dachten anders, groter, ruimer, edelmoediger over u.
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Tweede open brief aan Anna de Savornin Lohman
Deze morgen ontving ik een pakje. Ik deed het open en haalde er de Hollandsche
Lelie van 24 maart uit. Dit nummer zat in een couvert waarop uw naam stond. Ik
mag dus aannemen dat het mij door u werd toegezonden.
Ik waardeer de oprechtheid van deze handelwijze. Gij valt mij scherp aan, maar
gij ondertekent met uw volle naam en laat mij het stuk bezorgen. Dat is eerlijk strijden
met open vizier. Gij zijt ook niet bang om de woorden te gebruiken, die, volgens u,
bij een toestand passen. In mijn eerste open brief aan u (Vlaamsche Stem van 7 maart)
hebt gij onnauwkeurigheden menen te ontdekken en onversaagd roept ge mij toe:
- Meneer, ge liegt!
Hier word ik toch wel enigszins verlegen, freule. Want wat zoudt ge wel van mij
denken, als ik nu ook eens dezelfde termen op u ging toepassen?
Gij zegt, namelijk, ‘dat ik mij plotseling heel aandoenlijk vereenzelvig met mijn
zwervende en uit hun land verjaagde ex-landgenooten’.
Neemt u mij niet kwalijk, freule, dat ik u hier beleefd, doch beslist terechtwijs.
Gij... vergist u in dat ex. Ofschoon elk jaar enkele maanden in Den Haag verblijvende
en aldaar gedomicilieerd, ben ik nooit anders dan Belg geweest en gebleven.
Verder vindt gij het belachelijk dat ik schrijf: ‘Wij zijn hier als bedelaars gekomen
en wij hebben ons land tot het uiterste verdedigd’. Vindt gij het ook belachelijk,
freule, wanneer b.v. een staf-secretaris, sprekend in naam van het leger waartoe hij
behoort, aan de persorganen de afgelopen krijgsverrichtingen meedeelt, onder de
vorm van: ‘Wij hebben dit of dat gedaan of bereikt’? Bedoelde secretaris zal ook
wel niet met sabel en geweer naast zijn soldaten hebben meegevoch-
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ten, wat niet belet dat hij toch nuttig kan hebben meegewerkt en ook wel mee-geleden.
Doch wat doet het ter zake? Ik ben dadelijk bereid het wij door zij (de Belgen) te
vervangen en merk dan dat het, op mijn eigen persoon na, precies hetzelfde blijft.
Maar ik lieg, ik lieg, gij herhaalt het voortdurend, en gij geselt en ranselt mij om
mijn opzettelijke leugens. Gij zegt mij de waarheid, de harde, openlijke waarheid;
en ik zou graag willen geloven dat gij de waarheid zegt, en geheel de waarheid, en
niets anders dan de waarheid, de flinke, zuivere, harde waarheid; maar... ik doorblader
verder uw weekblad en vind er nog eens mijn naam in vermeld, en lees daarbij enkele
zinnen, die mij toch wel enigszins aan uw gevoel voor waarheid, laat staan voor
‘maat’ doen twijfelen.
‘Met u geloof ik’, zo schrijft gij aan een correspondente, ‘dat ik de eenige man
ben onder de vrouwelijke journalisten, en juist daarom zijn zij zoo woedend op mij,
want andere vrouwen durven noch willen haar “gracielijkheid”, om met Cyriel Buysse
te spreken, in haar geschrijf niet opgeven, en leveren dientengevolge beuzelwerk en
leuterpraat. Terwijl ik - het beroep van journalist allesbehalve vrouwelijk noch
gracielijk vindend - waar het een beroep is dat inzonderheid wordt uitgeoefend in
ons land door een minderwaardig, onbeschaafd, niet opgeleid, en in 99 van 100
gevallen de allerlaagste volksklassen behoorend soort lieden, - nochtans, nu ik mij
eenmaal moet bewegen in het vuile persgedoe, die taak verricht onversaagd, en zonder
valsche schaamte, den smerigen rommel aanvat en opruim, overal waar dit eenigszins
mogelijk is’.
Gij verwijt mij, freule, dat de opwinding en de hartstochtelijkheid van deze dagen
mij gevoerd hebben op een dwaalspoor van onridderlijkheid, dat ik anders niet pleegde
te bewandelen. Ik dank u voor de bescheiden hulde van wellevendheid, die in de
laatste woorden van deze zin besloten ligt. Maar zou ik toch niet beleefd mogen
vragen of er soms ook niet bij u een beetje verregaande opwinding en
hartstochtelijkheid aanwezig was, toen u boven-aangehaalde woorden over onze
vrouwelijke en mannelijke pers-collega's neerschreef?
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Ik wil het nog eens herhalen: ik heb eerbied voor uw durf en oprechtheid, voor uw
rond en flink, met open vizier uitkomen tot verdediging van uw opinies; maar hier
bezondigt gij u toch wel, naar mijn bescheiden mening, aan een overdrijving, die
bijna op een... vergissing uitloopt.
Een wens om te eindigen. Gij hoopt en gelooft, dat ik van mijn dwalingen zal
terugkeren, ook ten uwen opzichte, als de vrede is weergekeerd, ook voor mijn
vaderland België.
Het doet mij innig genoegen, dat ik het hier, om te besluiten, helemaal met u eens
kan zijn. Niets is mij dierbaarder dan de verwezenlijking van wat u mij toewenst:
Dat ik mijn vaderland, het vrije België, terug zal mogen zien! Laten wij samen
hopen, dat die dag spoedig zal aanbreken.
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Het recht
België zal nog bestaan op 8 april en Hij zal naast haar staan op ongeschonden Belgisch
grondgebied, en 't zullen klokken zijn uit Belgische torens die voor Hem luiden, en
de nobele driekleur: het tragisch en heroïsch zwart-geel-rood zal wapperen, fier en
glanzend, uit de laatste halletorens van ons vrijgebleven Vaderland.
't Zal lente zijn in de Natuur. Dat het ook weer lente worde in ons hart: Lente,
frisheid, hoop, kracht en herleven!
Een volk zal niet vergaan. Met Hem aan 't hoofd zal ons recht, zal het Recht
zegevieren.
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Asylrecht en onrecht I
Iemand, - een Vlaming - schrijft mij, naar aanleiding van de diverse artikelen in Volk,
Telegraaf, Handelsblad en Rotterdammer, over de kwestie van het asylrecht der
Belgen in Nederland en over wat zij er al mogen doen en over wat zij er al moeten
laten:
‘Is het niet bedroevend dat de machtige Rotterdamsche Courant, die ons zoo goed
zou kunnen verdedigen, zich tegen ons keert en duidelijk te kennen geeft dat wij, of
wel ons gevoel moeten doen zwijgen, ofwel het land waar wij de gastvrijheid genieten,
moeten verlaten! Is dat geen onmenschelijke tyrannie tegenover ongelukkigen, die
reeds zoo veel en onverdiend geleden hebben! En wil de “Rotterdammer” hier niet
een recht uitoefenen, dat men een schreeuwend onrecht zou kunnen noemen?’
Ik kan bovengaand schrijven niet anders dan afkeuren. De geachte inzender geeft
zich blijkbaar in 't geheel geen rekenschap van de toestand waarin de Belgische
vluchtelingen in Holland verkeren. Hij plaatst zich op het totaal verkeerde standpunt,
alsof de overwonnenen, de geruïneerden, de uitgehongerden en havelozen nog enig
recht bezaten.
In een van mijn vroegere artikels in de Telegraaf meen ik duidelijk genoeg gezegd
te hebben, dat de Belgen hoegenaamd geen rechten meer bezitten, omdat zij arm
zijn, omdat zij verslagen zijn, omdat zij, zonder de genade van anderen, geen dak
meer boven hun hoofd en geen stuk brood meer zouden te eten hebben.
Freule Lohman, in de Hollandsche Lelie, heeft het nog beter uitgedrukt. Zij heeft
ons ‘bedelaars’ genoemd en daardoor voldoende te verstaan gegeven, dat wij heel
braaf en zoet moeten zijn of dat wij er van langs zouden krijgen.
Freule Lohman had gelijk; en ook de Rotterdammer heeft
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gelijk. Noem dat nu zoals ge wilt, mij goed, maar recht is het, want, volgens het
begrip dat onze vijanden ons geleerd hebben is Macht Recht, en de Rotterdammer
is machtig en dat zijn wij niet. Dus heeft de Rotterdammer gelijk en hebben wij
ongelijk.
‘Tout est malheur aux pauvres gens’, zei Gringoire, en Gringoire was een ietwat
melancholische, maar wel serene en diepe filosoof. Hij was arm, hij was landloper
en bedelaar; hij had sinds dagen niet gegeten, zijn kleren hingen in lompen om zijn
mager lijf en straks zou hij wel in de boomgaard van koning Lodewijk opgehangen
worden, maar hij zong en hij dichtte, ongeveer zoals Uilenspiegel, de geestigste
vagebond van Vlaanderen deed. En in zijn ongeluk zelf, in zijn weemoedige berusting
wist hij nog zijn waardigheid te redden en dat gaf hem troost en sterkte voor wat
komen zou.
Laten wij doen zoals Gringoire of, beter nog, zoals onze Uilenspiegel. Hun mooi
figuur van kalme gelatenheid en snaakse guitigheid staat fijn en nobel en verheven
in 't verleden en ook wel in de toekomst, want... dít mogen wij misschien toch nog
wel zeggen: een volk, óns volk zal nog zo spoedig niet vergaan.
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Asylrecht en onrecht II
De Nieuwe Rotterdamsche Courant is niet tevreden over mij. Dat verwondert mij
niet. Velen onder ons zijn ook niet tevreden over de Nieuwe Rotterdamsche Courant.
Het is een wederkerig gevoel van onvoldaanheid, dat met de tijd zal moeten slijten,
of niet slijten, wat mij persoonlijk onverschillig laat.
De Nieuwe Rotterdamsche Courant antwoordt met een stukje op mijn artikel van
14 juni: Asylrecht en onrecht, en, na zijn standpunt verdedigd te hebben, vraagt hij
mij met spottende belangstelling of ik soms ook behoor tot de geruïneerden, de
uitgehongerden en havelozen, waarvan ik in bewust artikel spreek.
Neen, meneer de Nieuwe, rijke, machtige Rotterdammer, ik behoor niet tot die
rampzaligen. Ik ben niet totaal geruïneerd, ik lijd nog geen honger en ik ben nog
behoorlijk gehuisvest.
En toch ben ik ongelukkig! Waarom? Omdat ik mijn Vaderland verloren heb,
meneer de Rotterdammer! Omdat daar, waar ik geboren ben, daar waar ik lief en
leed gekend heb, daar waar heel mijn verleden ligt en al de wortels van mijn innigste
wezen in de geboortegrond zijn vastgegroeid en saamgeweven, nu de vreemde
overheerser krachtens het recht van de sterkste gebiedt.
Dat gevoel begrijpt ge wellicht niet, meneer de Rotterdammer. Het doet u
minachtend glimlachen en de schouders op halen. Ik geef toe: het lijkt ook op zichzelf
niet veel. Het is slechts vaderlandsliefde in de engste zin; sentimentele gehechtheid
aan een plekje grond, waar men zijn werkelijk léven voelt; iets dat helemaal geen
wezenlijke omzetwaarde heeft.
De enige waarde die het bezit en die van alle zijden en van alle rassen is, is dat de
collectieve kracht die ervan uitgaat, overge-
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bracht van het individu op de menigte, de echte, sterke nationaliteiten heeft gevormd.
Zij, die op dit ogenblik nog aan de IJzer staan, dragen de kern van dit gevoel diep
in hun binnenste, meneer de Rotterdammer.
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De moeder van het volk
Ik heb reeds enkele regels ingezonden bij de Vereniging van Letterkundigen, voor
het Koningin Elisabeth-album. Gaarne wil ik echter de uitdrukking van mijn gevoelens
voor De Vlaamsche Stem nog eens herhalen:
Onze Koningin is méér dan een Koningin: Zij is de Moeder van haar volk en dat
beschouw ik als de hoogste hulde die men aan een Koningin betuigen kan.
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De flambouw
Ik droomde...
Ik droomde, en in mijn droom zag ik een wijd-uitgestrekt, somber veld en op dat
veld stond een man groot en sterk met een nobel en een sereen gezicht. In zijn
rechterhand hield hij een zwaard met de punt op de grond. Naast hem stond helder
een flambouw te branden.
Een groot rumoer kwam aangedreund van verre in de donkere nacht. Woeste
stemmen schreeuwden: Weg die man met zijn zwaard en weg die flambouw over
het somber uitgestrekt veld!
Maar de grote, nobele man bleef onbewogen staan op 't ruime veld en de flambouw
bleef helder branden naast het in de grond gepunte zwaard.
Toen loeide en laaide 't op als een orkaan van vernieling. 't Was of de ganse wereld
instortte en tot puin vergruisde. De grote, nobele man moest wijken; maar de
flambouw week met hem mee en ook het grenzeloze sombere veld scheen met hem
mee te wijken.
Ik droomde...
Ik droomde, en in mijn droom zag ik de dagen, de maanden, de jaren, de eeuwen
in het verleden en in de vergetelheid verzwinden. Alles was veranderd op de wereld.
Wat eenmaal groots en trots was, werd nederig en klein; wat eenmaal nietig was
werd groot en sterk: één beeld slechts bleef onaangetast en onveranderd:
De forse man, met zijn nobel en sereen gezicht, naast de brandende flambouw op
het eindeloos uitgestrekt veld.
Toen kwam er helderheid in mijn droom. Ik herkende die man; ik herkende die
flambouw; ik herkende dat wijd-uitgestrekte veld.
Die man was mijn Koning, die flambouw was de flambouw
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van het Recht; en die wijd-uitgestrekte vlakte was het veld van Eer!
Zo zal Belgiës Koning voor het nageslacht verschijnen, zolang er mensen op de
wereld leven!
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Zij die wachten
Talrijk heb ik ze deze zomer gezien, in allerlei plaatsen, zij die wachten...
Velen zaten op de hei en in de bossen, maar de meesten waren nog aan zee, alsof
ze daar werden getrokken door de wijdte van het water en de verre breedte van de
horizont, waaruit het beeld, de hersenschim, de illusie van hun verwachting op zou
doemen.
Ik heb ze gezien op de banken langs de Scheveningse strandmuur en tussen de
helmbeplanting op de toppen van de hoogste duinen; maar 't meest vond ik ze zitten
op de ‘Pier’, zich koesterend in de zon, starend, starend in de verre verte naar dingen
die zij alleen schenen te zien.
Het waren mannen en het waren vrouwen. Doch méér mannen dan vrouwen. Het
waren ook gezelschappen van vrouwen en mannen onder elkaar; en opvallend was
het dan, dat de mannen veel sterker en inniger schenen te staren en te wachten dan
de vrouwen. De vrouwen schenen hun obsessie even te vergeten en deden levendig
en schaterden en lachten. De mannen niet: zij glimlachten wel eventjes mee en gaven
luchtig een antwoord; maar dadelijk weer greep de peinzende ernst hen aan en zaten
zij te staren, te staren, halsstarrig wachtend te staren naar de verre verten van het
water en de horizont.
Het zijn de bannelingen uit het ongelukkig Belgenland! Zij zijn gevlucht voor de
gevaren en de verschrikkingen van de oorlog; gevlucht onder het dreunen van de
kanonnen, gevlucht toen hun stad of dorp reeds brandde, gevlucht over de puinen en
de lijken, met voor eeuwig in hun diep-geschokte geest het gruwelbeeld van wat zij
zagen en meeleefden; en nu wachten zij hier, nu wachten zij, sinds weken en sinds
maan-

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

375
den, naar het einde van de oorlog en het komen van de vrede.
Hun ganse leven is niets anders meer dan één aanhoudend staren en wachten. Velen
onder hun landgenoten hebben zich in den vreemde nuttig gemaakt, zich een
werkkring geschapen, die hun lange, droeve dagen van ballingschap vult; maar zij,
zij die wachten, zij die niets anders doen en kunnen doen dan hopeloos starend
wachten, zij zitten daar in machteloze stilte hunkerend te lijden en ik heb medelijden
met hun levens-doelloosheid, omdat ik weet aan welke kwaal zij lijden: het heimwee,
het droevigst leed der aarde, dat in de mens alle energie en veerkracht doodt.
Ik heb met hen gesproken, getracht hen op te beuren. Ik heb hun het voorbeeld
genoemd van zovelen van onze landgenoten, die door wilskracht in nuttige arbeid
hun droevig lot verzachten. 't Geeft niets. Zij zouden ook wel willen, maar zij kunnen
niet. Zij kunnen niets dan wachten, droevig warend wachten. Niets boeit hen, niets
interesseert hen: noch het nieuwe van een onbekende omgeving, noch de schoonheid
van de natuurtaferelen, noch het karakter van het volk waaronder zij nu tijdelijk
leven: dat alles is dood voor hen, het bestaat niet; alleen bestaat wat zij verloren
hebben en waar zij dag en nacht naar hunkeren en snakken.
Zij zitten met hun zakken vol couranten, die zij reeds gelezen hebben: Franse, Engelse,
een heel enkele keer ook Nederlandse. Nooit zag ik hen couranten lézen. Altijd
hádden ze die reeds gelezen. Want dát is wel het enige wat hen hier in hun
ballingschap interesseert: de lezing van de couranten.
Zij lezen er in alles wat hun hoop kan koesteren. Zij geloven vast en trouw ieder
gunstig bericht en hun gretige verbeelding en hun vurig-groot verlangen maakt het
nog mooier dan het er staat. Slechte berichten geloven zij niet, willen ze niet geloven.
Zij slaan ze over of houden er bespiegelingen bij, die het slechte weer goed moeten
maken. En zo redeneren zij als allerwonderbaarste optimisten, terwijl zij in hun ganse
levensopvatting en zieletoestand van het zwartste pessimisme zijn.
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Zo zitten zij daar, sinds dagen en weken en maanden. Hun geld raakt op, hun kleren
oud en versleten; op allerlei manieren moet worden uitgezuinigd en gespaard. Tot
nog toe kregen zij, min of meer geregeld, berichten over familieleden en vrienden
uit het vaderland, maar ook dát wordt met de dag steeds moeilijker, is, voor sommigen,
gans opgehouden. En zovelen van hun landgenoten zijn reeds weg, terug naar wat
nog overblijft van goed en haven, terug ondanks de gruwel van de oorlog en de
afschuwelijke overheersing van de vijand. Zij worden steeds minder in getal en
voelen zich steeds eenzamer en verlatener, en toch blijven zij daar zitten treuren en
gaan niet, alsof de doorgestane beproevingen en angsten voor altijd alle wil en kracht
in hen gedood hadden.
Zij zijn als 't ware lam geworden: willoos lam-gestaard op een verleden, waaruit zij
de toekomst verwachten. Voor hen is wat eenmaal geweest is het enige wat ook
verder kan bestaan en zij willen maar niet begrijpen dat, hoe de strijd ook verloopt,
een nieuwe wereld uit de wrede chaos van de verwoesting zal moeten ontstaan. Zij
zijn dubbel ongelukkig: ongelukkig door wat zij onherroepelijk verloren hebben;
ongelukkig door het duister voorgevoel van wat er, ook al werd de vijand uit het land
verbannen, in de plaats zal komen. Zij voelen instinctmatig dat het oude voor altijd
uit en dood is, en zij willen het niet voelen.
Zij wachten... Ganse dagen blijven hun droeve, strakke blikken peinzend op de verre
horizont gevestigd en elke dag staat de zon op en gaat zij slapen zonder het door hen
steeds verwachte wonder beschenen te hebben. Er zijn mensen onder hen van nog
betrekkelijk jonge leeftijd. Te oud misschien om het geweer op te nemen en de
vreselijke strijd in de loopgraven mee te maken, maar zeker niet te oud om nog vele
jaren, voor zichzelf en hun gezin, een nuttig doel te betrachten en te bereiken. Waarom
doen ze 't niet? Europa sterft in deze oorlog. Maar Europa is slechts een klein gedeelte
van de grote, ruime wereld en nog zoveel schone, rijke landen liggen over de wijde,
verre zeeën, waar miljoenen en miljoenen mensen in ongestoord geluk en vrede
leven.
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Ligt dáár hun toekomst niet! Rijst dáár niet, ginds verre, in zachte en tere nevelen,
het verwezenlijkte droombeeld, waarop zij zich hier suf zitten te staren!
Ik wou, dat enkelen het voorbeeld gaven. Ik wou, dat wie niet meer de moed heeft
of de kracht om met de wapens te gaan strijden, of wie het leven niet kan dragen
onder de dwingelandij van de vijand, of wie ook anders voor zijn land en volk niet
meer van nut kan zijn, toch voor zichzelf de moed nog had om dat nutteloos en
verlammend wachten naar een hersenschim van zich af te schudden en, werkdadig
opstaande, alle banden met een dood verleden afbrak en in een nieuwe wereld een
herschapen bestaan ging beginnen.
Maar helaas!... ze zitten hier veel te dicht bij hun droevig, ongelukkig vaderland!
Het heimwee kwelt en trekt; en zij wachten maar en blijven wachten, doelloos en
nutteloos, hoeveel weken, maanden, hoeveel jaren nog?
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Het is geleden...
‘Seigneurs, vous plaît-il d'entendre un beau conte d'amour et de mort?’ Met deze
schone woorden begint Joseph Bédier zijn voortreffelijke bewerking der oude legende
van Tristan en Yseut.
Ik ook, geachte lezeressen en lezers, wens u een aangrijpende geschiedenis te
vertellen. Behaagt het u even te luisteren naar een droevig verhaal van lijden en
dood?
In al zijn wrede eenvoud wil ik het u meedelen. Ik hoef er niets aan toe te voegen,
ik mag er veel uit weglaten: het zal u nog diep genoeg aangrijpen. Het is niets meer
dan een kleine en op zichzelf haast onbeduidende episode uit deze gruwelijke tijden.
Wat betekent inderdaad het lijden en de dood van één enkel mens, daar waar elke
dag, elk uur, duizenden en nog duizenden krachtige jonge levens vernietigd worden?
En toch... Luistert en oordeelt.
Onder de drommen haveloze vluchtelingen, die Antwerpen tijdens het bombardement
verlieten, om over de Hollandse grens hun leven in veiligheid te brengen, bevond
zich een arm, jong meisje, dat de naam van Caroline Huijbrechts droeg.
Wat zij gedurende die tragische vlucht al te lijden had, waar ze na eindeloos dwalen
en zoeken terechtkwam, weet ik niet en dat doet ook niets ter zake. Haar lot was dát
van ontelbare anderen. De tragedie voor haar zou eerst later beginnen.
Eens, op een ochtend, ontving ik een brief van een verpleegster uit het
gemeenteziekenhuis van Rotterdam. Daarin werd mijn hulp gevraagd om een
Antwerps jong meisje, dat stervensziek was, weer naar haar vaderland te krijgen.
‘Het arme kind’, zo schreef mij de verpleegster, ‘lijdt aan tering en
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kan niet meer genezen. Zij heeft slechts één vurig verlangen: in het geliefde land te
mogen sterven’.
Dat meisje heette Caroline Huijbrechts!
Ik weet niet, geachte lezeressen en lezers, of gij ooit aan heimwee hebt geleden. Mij,
helaas, is die smart welbekend. Ik ken geen dieper, groter leed; want wie eronder
lijdt voelt het overal en aanhoudend in en om zich heen. De droefheid van de
landziekte vreet in als een sluipend vergif, dat door niets geheeld kan worden. De
huizen, de bomen, de mensen, de dieren, de ganse atmosfeer, alles wat men in zijn
eigen land zo innig kent en liefheeft, is in het oord van de ballingschap een bron van
onverpoosd lijden. De mensen mogen er nog zo goed en beter zijn dan thuis, men
mag het er ruim en rijk hebben waar men het in zijn eigen land armoedig had; het
geeft niets, integendeel, het wordt er nog erger door, want het is een sentimentele
kwaal, een zielekwaal, die zichzelf foltert, door haar eigen lijdende verbeeldingskracht.
Velen onder u zullen zich herinneren, dat ik hier, in ditzelfde dagblad, enkele regelen
liet plaatsen, om medehulp voor het ongelukkig meisje te vragen, en dat het resultaat
daarvan zo schitterend was, dat ik, in minder dan twee dagen tijdsverloop, genoeg
en zelfs te veel gekregen had om aan 't verlangen van het zieke meisje in de ruimste
mate te voldoen. Haar vreugd en dankbaarheid waren onuitsprekelijk. Haar lijden,
haar ziekte telden niet meer mee in de uitgelaten blijheid die zij voelde, toen zij
eenmaal met zekerheid wist, dat zij het geliefde vaderland nog vóór haar dood terug
zou mogen zien. Dadelijk werd er werk van gemaakt om haar paspoort en dat van
de verpleegster, die haar zou vergezellen, in orde te krijgen. Wij hadden daartoe de
medewerking van het Duitse gezantschap nodig. En, ofschoon het mijn vijanden
zijn, moet ik in naam der rechtvaardigheid erkennen, dat men van die zijde gedaan
heeft wat men kon om ons bereidwillig te helpen.
Maar helaas: zij vermochten minder dan ik hoopte. Hun toestemming hadden wij
gemakkelijk genoeg verkregen,
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maar wij moesten ook de toestemming verkrijgen van de militaire overheid in
Antwerpen, en die werd ons aanhoudend en halsstarrig geweigerd. De grenzen waren
gesloten, zo heette het, en geen mens, om welke reden ook, kwam er nog over.
De reiskleren van 't meisje waren reeds gekocht, de auto was besteld, de dag van
het vertrek bepaald en zij zat met stralend verlangen op onze komst te wachten, toen
wij haar, noodgedwongen, de wrede teleurstelling eindelijk moesten meedelen.
Zij begreep ons niet; zij geloofde ons niet; en zij dacht, dat wij logen, dat wij haar
bedrogen!
Het was haar niet mogelijk te beseffen, dat er, zelfs bij de hardvochtigste vijanden,
een enkele reden kon bestaan om een ongelukkig, stervend schepsel als zij was, de
terugkeer tot haar land te weigeren.
Wij poogden haar geduld in te boezemen. Wij zeiden haar, dat de grens wel spoedig
weer zou geopend worden en dat zij dan onmiddellijk zou mogen gaan. Doch de
dagen, de weken verliepen en geen goede tijding konden wij haar aanbrengen. Zij
dacht weldra, dat wij haar niet wilden helpen en zij werd wantrouwig tegenover ons.
Zij zei niets meer, vroeg niets meer, zat lange dagen droef-starend verdiept in
gepeinzen. Enkele landgenoten, vluchtelingen als zij, kwamen haar bezoeken. Aan
die schijnt zij haar somber leed van al die dagen toevertrouwd te hebben. Zijn zij het
wellicht, die haar in de droeve waan hebben gebracht, dat zij niet naar het vaderland
terug mocht, omdat zij hier in een ziekenhuis lag? Ik weet het niet. Maar wel weet
ik, dat die zonderlinge gedachte zich van lieverlede stug in haar gefolterde geest
vast-nagelde. Het werd een droeve kwelling, een bestendige obsessie; en eens, op
een dag dat haar verpleegster met verlof uit was, liet zij een auto bestellen en, wat
men ook beproefde om haar van dat waanzinnig plan af te brengen, stervend-ziek
als ze was, verliet ze 't hospitaal.
Twee dagen later vond men haar terug, in een ellendige, vieze slop, bij wellicht
goedhartige mensen, maar in een dood-armoedige zolderkamer, zonder licht, zonder
vuur, zonder iets
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van al de zorgen, die haar toestand bestendig vereiste.
Zij werd er weggehaald; het was hoog tijd. Omdat ze moedwillig 't Rotterdamse
ziekenhuis verlaten had, mocht zij er niet weer heen; en na veel zoeken en veel moeite
werd zij eindelijk opgenomen, in het ziekenhuis te Schiedam.
Daar begon dadelijk opnieuw dezelfde misère. Het heen en weer gesjouw had haar
toestand zeer verergerd. Steeds dringender werd haar verlangen om het vaderland
terug te zien en steeds verder en onzekerder week die heimweeïge illusie van haar
weg. Ondanks alle herhaalde pogingen waren en bleven de vaderlandse grenzen voor
de ongelukkige meedogenloos gesloten.
Zij werd lastig, onhandelbaar. In het Schiedamse ziekenhuis opperde men weldra
bezwaar tegen haar langer verblijf. Een datum werd bepaald, waarop zij moest kunnen
over de grens vervoerd worden, of wel het ziekenhuis verlaten.
Tot het laatste ogenblik bleven wij hopen. Maar de fatale datum kwam en nog
steeds bleven de grenzen gesloten. Toen moest het wel. Met buitengewone
dienstvaardigheid stelde de Amsterdamse Ziekenvervoer-Onderneming een
ambulance-auto tot mijn beschikking en nog eens werd het droeve slachtoffer
overgesjouwd, thans naar de Maris-Stella-inrichting te Scheveningen.
Gans uitgeput kwam zij daar aan. En in haar schone, intelligente ogen zag ik, dat de
laatste hoop was uitgedoofd.
Zij sprak ook niet meer van naar Antwerpen terug te keren, gedurende die laatste
dagen. Zij vroeg mij alleen nog, als een laatste gunst, om na haar dood, later haar
lijk in de vaderlandse aarde te begraven.
‘Un beau conte d'amour et de mort!...’ Het was een eenvoudig, tenger wezentje; het
was een alledaags, arm werkmeisje, die in haar leven veel geleden had, juist in het
land dat haar zo dierbaar was en waar zij, levend of dood, met alle kracht, met het
vurigst-smachtende verlangen weer heen wilde. Maar de sombere nacht van de dood
heeft zich zonder erbarmen over haar dichtgesloten.
De laatste dagen zijn verschrikkelijk geweest. Zij huilde en
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brulde ganse nachten van de onuitstaanbare pijn. Toen kwam er eensklaps zachte
stilte.
- ‘Ik droom veel’, zei ze ons, de laatste uren vóór haar dood. En een zalige glimlach
zweefde even over haar was geel gelaat. Wat droomde ze? Ze zei het ons niet. Wellicht
zag ze in haar droom, als in een heerlijk visioen, het vaderland...
Weldra zag ze niets meer. Ze lag heel stil, heel zacht in haar bed, met de biddende
en wachtende nonnetjes om zich heen. Een Christusbeeld stond op het tafeltje, naast
een tuiltje mooie, bloedrode rozen, die van gezonde weelde schenen te gloeien in
het zacht-getemperd ziekenkamerlicht.
Haar ogen waren dicht en haar schone, overvloedige zwarte haren hingen in twee
donkere vlechten over haar blanke schouders.
Toen wij, hoe stil ook, binnenkwamen, gingen haar ogen weer open en met een
heel langzaam gebaar hief zij de beide wassen handen beschuttend boven het
voorhoofd, alsof het licht haar hinderde, of dat zij naar iets staarde, dat nu reeds heel
héél verre van haar weg lag. Doch zij herkende ons toch en een zoete glimlach streelde
even haar leiblauwe lippen. Zij murmelde zwakjes een paar onduidelijke woorden.
Toen gingen de ogen, die reeds gebroken waren, zachtjes aan weer dicht.
‘Un beau conte d'amour et de mort’! De volgende ochtend was zij niet meer... Zij
lag, als een heilige, met gevouwen handen blank en sereen op 't hagelblanke doodsbed.
Een onuitsprekelijke rust over de gelouterde trekken en 't donker haar zo schoon en
sierlijk golvend om haar ivoren slapen.
Wie weet, morgen is de grens misschien weer open en zou zij eindelijk de zo vurig
verlangde toestemming kunnen bekomen.
Maar door de reis, die zij ondernomen heeft, de zware, de grote, de laatste, zijn
geen paspoorten noch toestemming meer nodig.
Het is geleden...!1.

1.

't Lijk van de overledene werd bijgezet op de R.-K. Begraafplaats te 's-Gravenhage, om zodra
de tijd daarvoor gekomen is, naar België te worden overgebracht.
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Wat treft de vreemdeling in Holland?
Cher M. Habert,
Wilt mijn lang stilzwijgen excuseren. Ik ben pas terug van een lange reis en vond
uw schrijven pas bij mijn thuiskomst.
Ge vraagt mij, wat mij in Holland treft. Wel, niets! Ik ken sedert te lange tijd dit
land, waarin ik nu weldra twintig jaar achtereen gedurende een deel van het jaar
verblijf houd. Ik zie en constateer voortdurend het grote onderscheid, dat er tussen
het Belgische en het Hollandse volk bestaat, maar ik ben volkomen gewend aan dat
fenomeen. Ik heb dit land leren liefhebben, zoals het is, met zijn kwaliteiten en
gebreken. Ik tel er vele vrienden, en ik hoop, dat de loop der politieke gebeurtenissen
mij zal veroorloven ze te behouden.
Ik vrees, dat mijn antwoord u geen grote voldoening zal geven. Dat is
onvermijdelijk. Uw vraag bereikt mij twintig jaar te laat. Maar toch heeft mij één
ding bij mijn terugkomst getroffen, na een verblijf van meer dan drie maanden in de
oorlogvoerende landen. Dat is de kalmte, die een weinig op slaperigheid gelijkt en
de rustigheid, die bijna die van een doodsslaap is, welke het land en het Hollandse
volk (thans) eigen zijn.
Men is verbaasd, en men zou bijna lust hebben ze door mekaar te schudden. Men
zou lust hebben ze toe te schreeuwen: ‘Maar voelt ge dan niet, wat er om u heen
gebeurt?’ En dan zegt men bij zichzelf, dat de vrede en de rust toch goede dingen
zijn; en men geniet er gelukzalig van, en men voelt de halfsluimer van de omgeving,
die u op uw beurt gevangen neemt. Ziedaar, wat mij getroffen heeft, door de macht
ongetwijfeld van het hevig contrast. Voor ons, evenwel, die geen neutralen zijn, is
die zoete rust wel begrijpelijkerwijze niet anders dan een korte siësta.
Sincèrement à vous,
[get.] CYRIEL BUYSSE.
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Café Normand
Hiermee is bedoeld niet het Normandisch Koffiehuis, maar de koffie zelf, zoals de
Normandiër gewend is die te gebruiken.
Een Normandische boer komt met paard en kar gereden langs de grote wegen en
houdt voor een landelijk kroegje stil.
- Un café, bestelt hij.
Altijd en overal, tot in 't kleinste, goorste buitenherbergje, staat ergens op een
kachelpijp een koffiekan te warmen. Altijd en overal ook staan, in een buffet of
kastje, enkele kleine karaffen gevuld, met ciderbrandewijn, Troix-Six of Calvados
genaamd en die van het vat zijn afgetapt.
- Un café! De boer hoeft er niet bij te voegen of hij wel dan niet ook een karaf met
brandewijn bij zijn koffie verlangt. Dat spreekt vanzelf. De herbergierster brengt
hem een glas vol koffie en plaatst de suiker en de brandewijn naast hem op het tafeltje.
De boer bedient zich. Hij doet een paar klontjes suiker in zijn vol glas koffie, roert
om, slurpt even een teugje. Wat hij heeft weggeslurpt vult hij dadelijk weer aan...
met brandewijn. Nog eens omgeroerd, geproefd, en nu eens flink gedronken. Zo
smaakt het al. Maar het is nog wat flauw ofwel de koffie blijft wat heet: nog eventjes
een klontje suiker, en ook een scheutje brandewijn, zodat het glas weer nagenoeg
vol is. Het schijnt een lastig werk te zijn om de precieze maat, het juiste mengsel te
treffen in de samenstelling van de Normandische koffie. Het blijft een voortdurend
proeven en zoeken en tasten, met dit eindresultaat: dat de koffie op den duur zogoed
als klare alcohol wordt en dat de cliënt gewoon dronken op zijn stoel zit. Eventjes
een luchtje geschept en verder door gereden; maar de afstanden zijn groot, de wegen
eindeloos en vervelend; en bij het eerstvolgend herbergje wordt nog eens
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halt gehouden, om het paard te laten uitblazen, en wat zou de boer wel anders kunnen
dan ook nog eens hetzelfde te bestellen: een goede, verkwikkende kop koffie met
een teugje brandewijn, de drank van de streek, die weinig geld kost en die uitmuntend
in zijn smaak valt.
Ik mag niet zeggen, dat ik in Normandië veel dronkaards langs de straten of de
wegen heb gezien. 't Is geen uitbundig volk; eerder een stil, sluw, in zichzelf gekeerd
volk. Maar het is een opvallend lelijk ras, zowel de vrouwen als de mannen en het
aantal gedegenereerde typen: gebochelden, mismaakten, gedrochtigen is er ontzettend.
Nergens, in het reeds zo schaars-bevolkte Frankrijk, is het geboortecijfer naar rato
lager dan in Normandië; percentsgewijze is het aantal sterfgevallen groter. Normandië,
de vruchtbaarste, de rijkste streek van het weelderige Franse land, is met totale
uitputting en ondergang bedreigd door de verschrikkelijke,
alom-sluipende-en-vretende alcohol-plaag.
Wij voelen liefde en eerbied voor het Franse volk, dat zijn zware beproevingen
zo waardig en heldhaftig weet te dragen. Frankrijk, een ogenblik van buiten af met
ondergang bedreigd, zal zich nog wel redden en herstellen... op voorwaarde, dat het
ook zijn twee grote, binnenlandse vijanden: kinderschaarste en alcoholisme weet te
overwinnen.
Een daarvan - de absint - is alvast vernietigd. Het is te hopen, dat zijn akelig
tweelingbroertje, - de Normandische koffie, onder de vorm waarin hij nu nog steeds
gebruikt en misbruikt wordt, - zo spoedig mogelijk hetzelfde lot zal ondergaan. Zo
ooit één vaderland, dan heeft het Franse vaderland vele en gezonde kinderen nodig.
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Vrede door recht
Als oplossing voor deze oorlog verwacht ik nog steeds, - al is 't wel eens zonder
hoop, - het wonder, het mirakel, dat in één plotse, door niemand te voorziene,
overweldigende gebeurtenis, alles zal doen eindigen.
Anders verwacht ik niets meer... dan de dood, van wat men nu nog de Europese
beschaving durft te noemen. Wie weet: misschien is het fatale, door eeuwen
vastgestelde ogenblik daarvoor gekomen!
Waar geen geweten meer bestaat; waar niets meer heerst dan ruw geweld en
onrecht, waar de kleine en zwakke door de grote en sterke wordt verpletterd en
vertrapt, alleen omdat de grote sterk is en de kleine zwak is, en waar de onverschillige
Natuur zulks laat gebeuren zonder dátgene te verdedigen dat zij zelf klein en zwak
geschapen heeft, terwijl verder ook de groten en de sterken onderling elkaar
verscheuren en vernietigen, daar sterft ten slotte elk geloof en alle hoop en met
gelatenheid vraagt men zich af, of het proces voor wat eenmaal Europa was, thans
niet zijn logisch en normale eindverloop genomen heeft: de totale zelfvernietiging,
eerst door de oorlog en daarna door de algemene revolutie, die volgen zal. En toch,
wie weet! Het wonder, het mirakel kán gebeuren en daaraan klampt de mens zich
vast, tot 't aller-uiterste!
Het Recht, voor mij in al zijn zuiverheid verwezenlijkt door het gemarteld België,
zal misschien toch nog herleven en dan ook onweerstaanbaar zegevieren.
Ik wacht op het wonder...
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Het Belgisch volk
Toen de Barbaren, na de orgie-nacht in de paleistuinen van Hamilcar, op hun weg
van Carthago naar Sicca, door de woeste passen kwamen, die uitlopen in de woestijn,
ontwaarden zij, in lange rijen, door mensenhanden tegen de barre, rode rotsen
aangekruisigd, de lijken van honderden en honderden leeuwen. In stomme verbazing
staarden zij dat indrukwekkend schouwspel aan. Dat overtrof hen; zo iets hadden zij
nog niet gezien. En langzaam aan ging hun verbazing over tot bewondering en met
een soort van eerbied vroegen zij zich af, welk een kranig volk het toch wel wezen
moest, dat de kracht had en de moed om leeuwen te kruisigen. Toen de Duitsers het
neutrale en vredelievend België verraderlijk aanvielen, dachten zij geen tegenstand
te ondervinden. Met minachting zagen zij, de reuzen, neer op die pygmeeën. Maar
het viel anders uit. Een volk stond op, dat met leeuwenmoed zijn land verdedigde.
De vijand, eerst verwonderd, dan verwoed, vermenigvuldigde zijn aanvallen. Hij
kwam vooruit, maar langzaam en ten prijze van ontzaglijke verliezen. Zijn woede
steeg ten top, hij moest en zou die nietelingen overrompelen. Maar toen hij aan de
IJzer kwam werd hij er zelf tot staan gebracht; en dáár, evenals de Barbaren, toen
zij de gekruisigde leeuwen op de weg naar Sicca zagen, vroeg hij zich, met een
verbazing die aan eerbied grensde, af: wat is dat voor een volk, dat zo heldhaftig
strijdt voor eer en recht en liever sterft, dan zich aan de overmacht van 't ruw geweld
te onderwerpen?
Dat is óns volk: het Belgisch volk! Dat is hetzelfde ras van de middeleeuwen, het
ras van de vrijheid, de ontembare vrijheid, vreedzaam en goedaardig in zijn ruime
onafhankelijkheid, maar dadelijk in wilde, niets-ontziende opstand, tegen al wie het
wil knechten of aan banden leggen. Hier geldt geen groot
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of klein, geen zwak of sterk: hier geldt alleen en absoluut het recht tot het bestaan,
het zijn en willen-zijn zoals men is; de eigen levenskracht der vrije, heilige
zelfstandigheid op vaderlandse bodem!
Men heeft ons tot een volk van martelaars gemaakt; maar trotse martelaars. Nooit
zullen wij een volk van slaven worden! Wij willen weer onze plaats onder de zon,
in de voorste rij van de vrije volkeren bekleden. En wij willen, dat het een fiere
ereplaats zij, omdat ons volk die waardig is, omdat het die op elk gebied, in
wetenschap, in nijverheid en kunst, zowel als in blakende vaderlandsliefde, door zijn
rijke gaven, door zijn taaie werkkracht en ontembare moed in de ruimste mate heeft
verdiend.
In sommige landen, die buiten de oorlog zijn gebleven, tracht men wel eens de
Belgische natie af te schilderen, als een volk dat ongelukkig en verdeeld was, als een
land waar het grootste gedeelte van de bevolking onder de dwingelandij van een
heerszuchtige minderheid gebukt ging. Ik zal niet beweren, dat alles volmaakt was
in België vóór de oorlog. Er was strijd, en dikwijls kleinzielige strijd, zoals trouwens
in alle landen gebeurt; en veel kon, en moest, en zou dan ook veranderd en verbeterd
worden. Maar,... en dit mag luide klinken en kan niet vaak genoeg met nadruk en
met kracht herhaald worden: België, met al zijn goede en minder goede eigenschappen,
was een zéér voorspoedig en gelukkig land zoals het was, en zou dat ook gebleven
zijn, als het niet buiten zijn schuld, en zo ten hemelschreiend wreed en onrechtvaardig,
door Duitsland in de oorlog was gesleept!
Onthoud dit, Belgen, onverschillig of gij Vlamingen of Walen zijt! Onthoud het
en vergeet het nooit!
De gruwelijke ramp die u trof en u tot een volk van martelaars maakte, kwam niet
van binnen, maar van buiten op u af.
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Shopping
Vanmorgen ben ik met de dames uit ‘shopping’ geweest... Dat wil zeggen: ik heb
de dames met de auto naar de stad gebracht, waar zij ‘geshopt’ hebben, terwijl ik en
de auto, beiden met engelengeduld, vóór de winkels bleven wachten. Een heerlijk
woord, dat ‘shopping’! Zoekt maar naar een equivalent, in om het even welke taal:
gij zult het niet vinden. Noch het stroeve Franse ‘faire des courses’ noch het zakelijke
‘boodschappen doen’, noch het lichtere ‘winkelen’, noch zelfs het badinerend
‘winkeleren’ of ‘winkelieren’ geven weer, dat lustige, dat elegante, dat opgewekte,
dat stralend-gelukzalige, wat dat heerlijk-complete, alles-zeggende woordje ‘shopping’
in zich omvat! Men ziet ze gaan, de dames, keurig gekleed, met lichte tred,
glimlachend, met blinkende ogen van genieten, winkel in, winkel uit, een tasje van
zilver-of-van-gouddraad in de hand, tasje, dat steeds lichter wordt en platter, naarmate
de ‘shopping’ vordert en de pakjes, door vloeipapier omhuld, zich hoger langs de
toonbanken opstapelen. Het leven schijnt louter rooskleurig, de hemel lijkt wel aldoor
blauw, de zon straalt koesterend in de harten!
Roerloos stond de auto op een grote plaats vóór de heldere ramen van een grote
winkel. Ik zat in de auto achter 't stuur, waarover ik een krant ontvouwen had. Ik las
het politieke nieuws. Heerlijk om nu het politieke nieuws in de couranten te lezen!
Er wordt misschien iets minder gelogen dan tijdens de oorlog, maar des te meer
gekibbeld en gescholden. Al de grote en kleine partijbelangen en -belangetjes zijn
dadelijk weer op de voorgrond getreden; de ontzettende wereldtragedie verschuift
meer en meer naar de achtergrond, naar de vergetelheid. Het land is verwoest en
geruïneerd; duizenden en duizenden jonge mannen, hoop en kracht van de toe-
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komst, liggen in de kille schoot der aarde begraven, of slepen hun verminkte
ledematen langs de straten voort; maar de politiek leeft en tiert; nooit is zij
springlevender en tieriger geweest!
De dames waren in de winkel! De dames waren ‘shopping’. Wanneer ik eventjes
mijn ogen van de boeiende courant oprichtte en door de heldere spiegelruiten naar
binnen keek zag ik daar vagelijk de dames staan, over de toonbank heengebogen,
waar aan de overzijde ook de winkeljuffer als een neutraal en schimmig wezen stond
te buigen: de dames allen heel dicht bij elkaar gedrongen, als in trillende spanning
van nieuwsgierigheid, nu eens omgeven, als in hulde, door een lichte, witte wolk,
dan weer door een lichte, blauwe, paarse, gele of roze wolk. Zij hadden daar blijkbaar
de wereld en al haar narigheid vergeten, evenals zij tijd en stond en auto en chauffeur
vergeten hadden; zij ‘genoten’ diep, intens, geweldig, met al hun zintuigen. Zij
konden duidelijk het besef ‘realiseren’ dat de oorlog nu wel degelijk ten einde was,
aangezien de winkel reeds zulk een overweldigende voorraad van nieuwe en oude
‘nouveauté's’ ten toon kon spreiden.
Ik plooide de zo diep interessante krant weer dicht, wendde mijn ogen van de
spiegelramen af en keek eens om mij heen.
Ik stond op een grote plaats waar markt gehouden werd. Allerlei tenten en kramen
vulden de uitgestrekte ruimte en het was er vol met boeren en boerinnen, die er op
hun manier ook ‘shopping’ waren en er hun inkopen deden.
Wat hadden ze veel nodig, al die boeren en boerinnen! Zij torsten grote pakken
en lijvige manden, die vol en overvol waren met allerlei. Zij stapelden ze op wagens
en karren, en gingen er dan naast zitten, en reden ermee weg, breed-uit gezeten, met
rood-blakende gezichten en ogen, die lachten van de pret. Zij leken geenszins
onderkomen of geruïneerd na meer dan vier jaar oorlog. Integendeel: men kreeg de
indruk van een overstelpende weelde; en het trof mij, dat veel van die boerinnen
zijden kleren droegen en zwaar waren behangen met gouden sieraden en kostbare
juwelen. En ik dacht aan een boer, wie ik tijdens de oorlog eens meewarig vroeg hoe
hij het
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maakte en die mij met van geluk stralende ogen antwoordde:
- O! 't gaat te goed, meneer; 't gaat té goed!
Weer wendde ik mij om en staarde door de heldere winkelramen. Het leek wel of er
enige beweging kwam onder de dames. Ik nam alvast de plaatsruimte achter in de
wagen op, of ze de stapels, die ze zeker zouden meebrengen, wel konden bergen.
Nog een poosje stonden zij omgeven door een zeer licht-groene wolk, als iets van
tere lentehoop-en-weelde; en eindelijk kwamen zij met verhitte, maar gans opgetogen
aangezichten buiten. Een van hen droeg een heel dun en licht pakje aan de pink.
- Zou er voldoende plaats zijn voor al jullie inkopen? vroeg ik bezorgd.
- Niets anders dan dit! antwoordden zij glimlachend, het pakje even in de hoogte
houdend.
Van louter verbazing vergat ik de motor aan te zetten.
- Zijn jullie dáárvoor ruim een uur lang in die winkel gebleven! kreet ik.
- Wij hebben maar wat ‘gekeken’, lachten zij.
Ik zette de motor aan en reed naar een volgende winkel...
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Het merk ‘Volkenbond’
Gisteren is de man naar mij toegekomen...
Ik had hem tijdens de vijf oorlogsjaren niet teruggezien, maar hij was niets
veranderd en ik herkende hem dadelijk. Hij had nog steeds zijn scherpe roofdiertronie
en zijn sterk-schitterende, intelligente zwarte ogen. Vóór de oorlog was hij ‘mécano’
in een automobielgarage. Hij heeft mij daar dikwijls geholpen en meer dan één flinke
fooi van mij geïncasseerd. Hij was een zeer bekwaam werkman.
Nu zag hij er helemaal niet meer als een werkman uit en ook niet als een man aan
wie men nog een fooi zou durven geven. Hij was netjes gekleed en fris geschoren:
hij had iets van een welgestelde rentenier in volle levenskracht.
- Het schijnt je niet erg kwaad gegaan te zijn tijdens de oorlog, merkte ik op.
- Tijdens de oorlog en de bezetting was 't niet fameus, antwoordde hij, - maar
daarna, ja dan heb ik aardige zaakjes gedaan.
- In wat? vroeg ik.
- In marken, zei hij. En zijn stekende ogen flikkerden van genotvolle pret. - Ik
ging naar Holland, voer hij voort, - kocht daar marken voor een prikje, smokkelde
ze 's nachts over de grens, deed ze hier van de hand tegen de volle prijs van één frank
vijfentwintig. Zo heb ik vele duizenden verdiend. Maar nu is 't pretje uit, zoals u
weet, en ik moet iets anders beginnen. Ik ben van plan sigaren en waarschijnlijk ook
tabak en sigaretten te verkopen. Ik heb een idee en meen dat het een groot succes
kan worden. Maar ik heb raad nodig, raad van knappe mensen, zoals u, die daarbij
eerlijk genoeg zijn om mijn brevet niet te verklappen of wellicht zelf te exploiteren.
Zou ik u ‘vertrouwelijk’ iets mogen vragen?
Zijn ogen glinsterden; zijn roofdiersnuit stak naar mij toe,
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glimlachend, maar ook wantrouwend, alsof hij even goed zou kunnen bijten als
flemen.
- Vraag maar, zei ik kalm.
- Wat denkt u van de Volkenbond, meneer?
- Van de Volkenbond! riep ik verbaasd.
- Van de Volkenbond, herhaalde hij met flikkerende ogen. - Gelooft u dat hij blijft?
- Misschien, de wonderen zijn nog niet uit de wereld, antwoordde ik, zonder veel
overtuiging.
- En dat hij lange tijd blijft bestaan?
- Waarachtig niet! riep ik met kracht. - Maar mag ik je op mijn beurt eens vragen,
waarom je mij dat alles vraagt?
- Om te weten of u erover denkt zoals ik! jubelde hij. - En nu ik zie, dat we 't
volkomen eens zijn, ziehier mijn plan:
- Ik wil 't sigarenmerk ‘De Volkenbond’ lanceren. Eerst had ik gedacht aan 't merk
‘Volgende-Oorlogsigaar’ maar 't is misschien nog iets te vroeg daarvoor en ook: het
klinkt niet goed, het trekt niet. Volkenbond is beter, oneindig veel beter. Nu is het
zaak, daar heel vlug bij te zijn. Nu geloven de mensen nog aan die flauwe...
geschiedenis en gretig zullen ze toehappen; maar ik moet het hun lekker opdissen
en daar zit ik nogal erg verlegen mee. Ik wil, namelijk, affiches in de stad laten
aanplakken met de vlaggekleuren van al de staten die van die fameuze bond deel
uitmaken en ook diezelfde vlaggen op mijn kistjes reproduceren. Begrijpt u?
Bijvoorbeeld het merk ‘Volkenbond, Rosa Aromatica’. Een mooie, naakte vrouw
met een rode sjerp om haar lendenen die, omringd door al de vlaggen van de
Statenbond, aan een rozenknopje ruikt. Begrijpt u? Maar hoe zijn de kleuren van die
vlaggen meneer? Kent u ze, u die zoveel weet? Ik heb zo weinig verstand daarvan.
Ik weet, dat er nieuwe staten zijn gevormd, maar kan zelfs niet hun naam onthouden.
Zou u mij niet willen helpen, meneer? Ik zou u innig dankbaar zijn. Ik beloof u als
cadeau een duizend ‘Aromatica's Flor Fina's’. Ik wil u d'er ook voor betalen, als u 't
verkiest. U hoeft maar te zeggen. Maar laten wij in godsnaam geen tijd verliezen;
anders is daar reeds de volgende oorlog vóór we met 't artikel klaar zijn. De man
zweeg. Hij staarde mij strak aan, met zijn helderglanzende, intelligente ogen, die
bijna iets argeloos-kin-
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derlijks kregen onder zijn grote graagte naar gewin, in totaal gebrek aan morele
bewustheid. 't Was heerlijk om hem aan te zien; hij was volmaakt, compleet: de
integrale ploert, het roofdier pur et simple, de grijpgier met knappende bek en
verslindende ogen. Hij was vertederend!
Ik heb hem zijn vlaggetjes beloofd en ik zal ze hem ook zenden, zodra ik zelf weet
hoe zij er uitzien. En ik wacht op mijn duizend Aromatica's Flor Fina's, in de mooie
kistjes met de naakte vrouw die aan een rozenknopje ruikt: een knopje dat wellicht
een symbool is, een onbewust symbool van de vergankelijkheid der schoonste dingen
van deze wereld, ook van die schone ‘Ligue des Nations’.
Et rose elle a vécu ce que vivent les roses
L'espace d'un matin!
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De lieve wereld
Een avondje
Ik ben gekomen, als een wilde, uit de eenzaamheid van de Natuur, in de beschaafde,
lieve wereld.
Een vriend troonde mij mee, naar een beroemd eethuis en zei mij: hier moet je
eten; 't is er heerlijk; en hier moet je ook luisteren en kijken; het is de moeite waard.
Wij kwamen in een ruime, helverlichte zaal, waar mollig-dikke rode kleden de
grond bedekten en waar een ‘strijkje’ druk aan 't spelen was. Veel mensen zaten er
aan tafeltjes te eten en te drinken, bij het schijnsel van kleine, rood-omkapte lichtjes.
Enkelen rookten. Er steeg een blauwachtige damp om de tafeltjes op.
De meeste mannen, die daar zaten, waren gekleed als kelners, in wit en zwart.
Maar zij zagen er doorgaans minder gedistingeerd dan kelners uit. De meeste vrouwen
waren naakt of halfnaakt; maar zij droegen stukjes glas en soortgelijke om de hals
of in hun oren, zoals ook in de oerlanden de vrouwen doen. Hier en daar had er een
een dierenvel over haar naaktheid heengeslagen.
Zij aten en dronken en rookten en men kreeg de indruk dat ze zich amuseerden.
Wij gingen zitten en er werd ons een lang menu voorgelegd, dat, op mooi papier met
goudversieringen gedrukt, in een taal die enigszins op Frans leek, was opgesteld.
Het was een veelbelovend stuk litteratuur en wij betuigden onze instemming. Daarmee
scheen de bediende, die ons dit produkt had aangeboden, ook tevreden en hij liep
haastig weg, alsof het zaakje, voor wat ons betrof, nu afgelopen was.
Wij wachtten...
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Wij wachtten, en, onder het wachten, keken wij eens met aandacht in het rond.
Vlak tegenover ons zat een dikke ‘meneer’ van middelbare leeftijd, met een jongere
naakte ‘dame’. Die ‘meneer’ hield vork en mes rechtop, als wapens, in zijn handen
en hij at met gulzige graagte, de rode kop over zijn bord gebogen. De ‘dame’ at niet,
of deed alsof ze niet at; zij rookte sigaretten, de ene na de andere en keek, met iets
misprijzends in de blik, rondom over de tafeltjes. Zij was dik geblanket en had
roodgeverfde lippen en een zwarte, opgemaakte haarkop.
- Die ‘meneer’ heeft smaak van zijn eten, merkte ik op.
- Ja, dat is zo, zei mijn vriend. - Zie-je wel, dat is alles nog zo nieuw voor hem:
die mooie tafel, de lichtjes, de fijne spijzen en de naakte ‘dame’. Hij is een produkt
van de oorlog. Niet dat hij in de oorlog meegestreden heeft; integendeel. De oorlog
is over hem gekomen als een weldaad, als een zegen, als iets dat steunt, en troost,
en verheft. Hij is, als ik het zo mag uitdrukken, het levend bewijs dat ook het kwade
zijn goede zijde heeft, evenals het goede trouwens ook zijn slechte kant bezit, wat
het geval zou kunnen worden met die ‘meneer’, als zijn eten hem b.v. ál te goed ging
smaken, of wanneer hij ál te veel werk ging maken van de naakte ‘dame’ die nu
tegenover hem zit. Laat ons voor hem hopen, dat hij een gepast evenwicht zal weten
te bewaren.
Er werd ons een bord voorgezet, met bruine soep erin. Op het menu droeg dat
brouwsel een hoogdravend-mooie litteraire naam, maar volgens mijn bescheiden
mening bestond het uit Liebig-extract met lauw water. Ik maakte er de opmerking
van aan mijn vriend, die mij bedaard antwoordde: - Ik geloof toch wel dat het zeer
in de smaak valt van de vele, ‘dames’ en ‘heren’ uit de nieuwe, lieve wereld, die zich
thans geroepen voelen om dit vocht te proeven.
Langzaam tussen de tafeltjes schuivend onder het zacht bespelen van zijn viool,
kwam een van de mannen van het strijkje naar onze richting toe. Het was een bleke
jongeling met lange, donkere haren en hij keek rechts en links, steeds spelend, over
de tafeltjes, alsof hij naar iets of iemand zocht. Hij bleef eindelijk staan bij het tafeltje
van de dikke ‘heer’ en de naakte ‘dame’ en speelde daar voor hen, voor hen alleen,
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licht voorovergebogen, met tedere bezieling. De dikke ‘heer’ was bezig met asperges
eten. Hij had er enige moeite mee. De naakte ‘dame’ rookte en dronk even van haar
glas champagne. Toen ging zij ook asperges eten en had insgelijks enige moeite. De
zachtheid van de viool scheen hen te helpen, de stengels naar binnen te doen glijden.
De zoete tonen zweefden als een genade om hen heen, schenen een aureool van
poëzie te toveren over het schoon geluk van de naakte ‘dame’ en de dikke ‘heer’,
die met inspanning asperges aten. Toen het uit was stopte de dikke ‘heer’ de speler
een bankbiljetje in de hand. Hij boog dankend, voornaam en bescheiden, en ging
verder spelen.
Onze lege soepborden waren vóór ons blijven staan. Het leek wel of wij nu verder
niets meer zouden krijgen. Mijn vriend deed teken aan een kelner die ons heette te
bedienen en de man knikte welwillend naar ons toe en liep zo spoedig mogelijk van
ons weg. Wij kregen het gevoel of hij ons nu voor altijd had verlaten, of wij hem
nooit meer zouden terugzien. Wij dronken een glas van de wijnfles die mijn vriend
had besteld en waarop een fonkelnieuw etiket prijkte van een zeer bekend merk en
een oud en hooggeroemd jaartal.
Even voorbij het tafeltje van de dikke ‘heer’ en de naakte ‘dame’ greep enige
beweging plaats. Er was daar een open ruimte en eensklaps verscheen in die open
ruimte een jongeman met een naakte ‘dame’ en zij begonnen er te dansen. Het was
een vreemde, rare dans. Zij bewogen op maat hun in elkaar gestrengelde handen
hoog en diep neer en zij schenen ook, in het langzaam ronddraaien, met de grootste
aandacht, nu eens rechts en dan weer links, elkanders voeten te bekijken. Men kreeg
de indruk of zij erg verlegen waren dat er iets aan hun schoeisel los zou komen. Soms
liepen zij een eindje ver, alsof zij door iemand achtervolgd werden en dan weer
stonden zij een wijle roerloos stil, alsof zij niet meer wisten wat te doen. Daarbij
speelde een zonderlinge muziek, erg lelijk, met af en toe een geloei als van vee er
doorheen.
- Ik vind dat dansen niets mooi en die muziek in-gemeen, zei ik tot mijn vriend.
- Dat is het dansen en de muziek van de nieuwe, lieve wereld, antwoordde mijn
vriend. - Ik vind het ook niet mooi, maar 't
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schijnt toch wel heel mooi te zijn.
Wij hadden een verrassing. De kelner, die wij voor altijd verdwenen waanden,
kwam opgetogen met een schotel naar ons toe, nam onze borden weg, zette er andere
voor in de plaats en bediende ons hijgend van iets dat op de spijskaart met een
prachtige visnaam aangegeven stond. Wij dankten hem met warmte voor deze zo
vriendelijke als ongehoopte attentie en gedurende een kwart minuut was onze volle
en uitsluitende zorg aan de heerlijke schotel toegewijd. Toen was het op en wij
bekeken elkander met een blik van stille ondervraging. Hadden wij werkelijk iets
gegeten, of was het slechts waan? Wij behielden in de mond een weeë nasmaak van
iets dat misschien goed had kunnen worden, als het een werkelijkheid was geweest.
Aan het tafeltje daarnaast kregen de dikke ‘heer’ en de naakte ‘dame’ hun dessert.
De ‘heer’ at room met een vruchtenmes en de ‘dame’ liet een klonter vallen in haar
champagneglas, waarbij zij plotseling heel hard begon te lachen. Zij lachte griezelig.
Er trokken rimpels door haar geblanket gezicht en de open mond liet twijfelachtige
tanden zijn. Zij lachte zo dat de sigaret uit haar hand viel en toen lachte zij nog veel
meer en ook de ‘heer’ begon te lachen, als 't ware stuiptrekkend met dikke schouders
en zware groevenrimpels dwars over zijn speknek. Zij stonden op en verlieten de
eetzaal; en toen kon men, beter nog dan waar ze zaten, zien hoe klein en rood en dik
hij was en hoe zij naakt liep, rechtop wit-naakt, met haar roodgeverfde lippen en
haar opgemaakte zwarte haarkop.
Nadat wij nog enkele malen, met lange tussenpozen, die ons telkens weer deden
vermoeden dat hij ons voorgoed verlaten had, de beminnelijke kelner hadden
teruggezien, stonden wij ook eindelijk van tafel op en stelde mijn vriend de vraag
waarmee wij nu verder wel de avond zouden kunnen doorbrengen.
- Kunst is er met volle teugen te genieten, zo sprak mijn vriend; - er is de bioscoop,
de operette en de variétés, maar vrees je niet dat het nu al wat laat geworden is en
dat wij ook wellicht niet in de ware stemming zijn om deze uitingen van hoge en
zuivere zielsverheffing naar waarde te schatten?
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Daarom zou ik je liever willen voorstellen om in een ‘bar’ onder het verroken van
een onvervalste havana, een kopje koffie en een pousje te gebruiken.
Mijn gemoed stemde volkomen met deze goed begrepen zienswijze overeen; en
wij togen naar een ‘bar’ die niet heel ver daarvandaan gelegen was.
Wij kwamen er binnen in een kleine, benauwde, rokerige ruimte, waar het gedempte
schijnsel van roodomkapte lichten een atmosfeer schiep als van een bloednevel. Ook
daar was het stampvol met mannen in kelnerspakjes en met naakte vrouwen en er
was heel veel drukte en lawaai, wat nog merkbaar werd verhoogd door het
muziekgedreun van een orkestje in een sombere hoek. Daar zaten vier of vijf mannen
met donkere ogen en bruine gezichten in bloedrode buisjes en men kreeg de indruk,
dat zij slagers waren, die schril-kermende slachtoffers vermoordden en dat de rooken bloedwalmen, die in de bedompte ruimte zweefden, daarvandaan kwamen.
- Is dat hier niet een moordenaarsspelonk? Ik voel mij hier niet geheel op mijn
gemak! vroeg ik, bang fluisterend, tot mijn vriend.
- Geenszins, deelde hij mij geruststellend mede, - het is hier een oord van hoog
en zeer voornaam vermaak. Zie en luister maar om je heen.
Mijn vriend had volkomen gelijk. De rode koppen van de meestal dikke ‘heren’
glommen; en al de naakte vrouwen hadden overdolle pret, en gilden hoog en hard,
en rookten sigaretten en lagen soms met de helft van hun naakt lichaam over de
knieën van de ‘heren’ uitgestrekt. Er waren nog heel jonge jongetjes onder die ‘heren’
en die deden soms wat verlegen met de naakte ‘dames’, of ze daar nog niet helemaal
bij thuis hoorden.
Mijn vriend, die heel veel mensen kende, noemde mij enkele namen op. Veel van
die namen deden denken aan grote zaken in gedroogde groenten, aan conserven in
blikjes, aan vis, aan boter, aan olie, aan aardappelen.
- Men voelt hier veel materiële welvaart, voorspoed, vooruitgang, meende ik.
- Jawel, zei mijn vriend, - maar ook het intellect is hier
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vertegenwoordigd. Zie-je daar die dikke meneer met gouden bril, tussen die andere
ietwat kaal-uitziende meneer en die naakte dame? Die behoort tot een aanzienlijke
uitgeversfirma. En weet je wie die andere meneer is; de ietwat kaal-uitziende? Dat
is een van onze eerste en meest vermaarde schrijvers.
Vol aandacht keek ik naar 't voorname drietal. De dikke meneer met de gouden
bril had een misprijzend-spotachtige uitdrukking op de lippen terwijl hij luisterde
naar de woorden van de beroemde schrijver, die hem met grote voorkomendheid iets
gewichtigs scheen mee te delen. De naakte dame zat rechtop te roken en hield zich
hoog-afzijdig.
- Die beroemde schrijver, merkte ik op, - schijnt mij wel zeer onderdanig te doen
tegenover die beroemde uitgever.
- Dat is ook zo, bevestigde mijn vriend; - en dat geeft dan ook de ware verhouding
der toestanden weer. Je begrijpt toch wel dat een werkgever zichzelf op een hogere
plaats stelt dan een werknemer.
De muziek jammerde en kermde, de bloedwalmen verzwaarden, het lawaai, de
drukte en de benauwdheid werden bedwelmend. Ik kreeg de indruk alsof wij daar in
een scheepskajuit op elkaar gedrongen en gevangen zaten; en eensklaps greep er iets
plaats dat die indruk nog versterkte: een ‘dame’ was opgestaan, naakt en grauwbleek,
met draaiende ogen in de rook-rode walmen; en zo meteen, vóór ze de tijd had om
tot aan de deur te komen, werd ze zwaar zeeziek; het gulpte en plaste op de grond,
terwijl al de andere ‘dames’ en ‘heren’ om haar heen, met schrille kreten plaats
maakten. Bedienden schoten toe, hielden de ‘dame’ onder de armen, waggelden haar
spoedig door een deurtje weg. Men hoorde stuiptrekkend krijten in het gangetje en
weer nog iets dat plonsde, alsof een kruik met water uitgegoten werd. Een lachsalvo
steeg in de ‘bar’ op; enkele ‘dames’ en ‘heren’ liepen lachend buiten om te zien wat
er verder gebeurde.
Mijn vriend en ik waren ook opgestaan en vertrokken.
- Die ‘dame’, zo sprak mijn vriend, toen we buiten waren, in de straat, waar veel
luxeauto's stonden te wachten, - is blijkbaar nog niet lang in 't vak en zal zich ernstig
moeten oefenen, wil ze haar blijkbaar mooie toekomst niet verbeuren. Ik ken
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haar wel, ik heb haar meer dan eens gezien, tijden geleden, in een familie waar ik
soms ging dineren. Zij kon zeer smakelijk koken; zij had zo'n paar schotels van haar
eigen vinding die bijzonder waren. De betrekking, die ze nu heeft aangenomen, is
echter lang niet zo gemakkelijk als het er wel uitziet. 't Is heus zwaar werk en meer
dan een heeft er het bijltje bij neer moeten leggen. Denk je maar eens in haar plaats.
Stel je voor dat je zo avond aan avond naakt moet lopen, dat je moet eten en drinken
en roken meer dan een normaal mens inderdaad vermag, dat je daarbij van 't ene
oord naar 't andere wordt versjouwd, dat je nachtrust, - en dan nog welke nachtrust!
- pas begint op het uur dat de meeste mensen gaan ontwaken; denk daar eens goed
over na en zeg mij dan of het iets wonderlijks is, wanneer zo een ‘dame’ de juiste
notie van tijd en plaats verliest en in een rokerig-benauwde ‘bar’ het vreemd gevoel
over zich krijgt alsof zij op een slaand-en-rollend scheepsdek liep, in stormende zee...
Gelukkig nog, glimlachte mijn vriend, - dat de golf niet over ons is heengeslagen!
Wij liepen langzaam huiswaarts, door de stil-verlaten straten, waar de lantarens
glinsterden in eenzaamheid over de droogblinkende keien. Veel sterren hingen aan
de schone, donkerblauwe hemel en de kanalen en grachten lagen zonder een rimpeltje,
als gestolde diepten van metaal.
Voor de woning van mijn vriend namen wij van elkander afscheid. Ik drukte en
schudde hem de hand en zei:
- Ik dank je, beste vriend, voor dit heerlijk avondje, dat mij zulk een frisse kijk
heeft laten nemen in de nieuwe, lieve wereld. Het heeft mij gul verkwikt en opgewekt,
het zal mij sterken in de eenzaamheid van de wildernis, waar ik mij morgen weer
begeef.
- Je zult terugkomen, voorspelde hij, - en samen zullen wij nog meer genieten,
want er is nog heel wat meer te horen en te zien.
- Het leven is schoon, antwoordde ik; heel schoon, héél schoon. De nieuwe lieve
wereld bloeit nu; ik wacht in spanning op de vruchten, die hij wel van lieverlede zal
gaan afwerpen.
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De leugen-bibliotheek
Tevergeefs loop ik al sinds weken en maanden de boek-en-papierwinkels af, om een
nieuwe landkaart van het lieve Europa te bekomen, zoals de Grote Grappenmakers
en Sinistere Slampampers van diplomatie en politiek dat werelddeel nu in elkaar
hebben gezet. Ik kan wel afzonderlijke kaarten krijgen van enkele, van zéér enkele
landen, maar geen geheel. Dat bestaat nog niet; dat is nog steeds in wording. Alles
is nog steeds in wording... en verwording in de lieve wereld. En vele mannen van
betekenis werken aan die wording en verwording mee en maken grote en grootse
plannen die, naar hun min of meer oprechte mening, de lieve wereld zullen redden.
Tot die plannenmakers behoort dan ook de heer John Maynard Keynes met zijn
beroemde en bijna beruchte boek: The Economic Consequences of the Peace.
Ik heb het gelezen. Ik heb het van 't begin tot het einde met aandacht gelezen. Een
vriend, - dezelfde vriend die mij een tijd geleden zulk een bijzonder interessante kijk
in de lieve, nieuwe wereld liet nemen, - zond het mij in mijn eenzaamheid ter lezing,
en vroeg mij onlangs wat ik ervan dacht.
Ik had aan mijn vriend gevraagd of ik hier en daar, onder het lezen, langs de rand
van de pagina's, iets met potlood mocht aanstrepen. Hij stemde daar zeer bereidwillig
in toe, drong er zelfs op aan, dat ik het doen zou. Ik heb het dan ook gedaan; en nu
ik aan mijn vriend mijn indrukken moet meedelen, doorblader ik nog eens het boek
om te zien wat ik zo al aangetekend heb.
Ik lees, bij een lange, kronkelende streep: juist... zeer juist. Even verder, bij een
kruisje: grappig. Nog verder, bij een dubbele streep: hoogst gevaarlijk. Ik blader
door en kom aan een passage, waar in goed Vlaams dialect gekrabbeld staat:
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nee, zulle! - Inderdaad, de schrijver vertelt hier van zijn tocht door Vlaanderen; en
ik volg het relaas met bijzondere aandacht, wijl ik de streek en de toestanden daar
ken als mijn zak. Ik lees en herlees; en, plotseling, bij een dikke, harde streep, staat
een woord waar ik zelf van schrik: Leugenaar!
Die harde, dikke streep omlijst het volgende:
‘Popular sentiment is most at fault, I think, in the case of Belgium. In any event
Belgium is a small country, and in its case the area of devastation is a small proportion
of the whole. The first onrush of the Germans in 1914 did some damage locally; after
that the battle-line in Belgium did not sway backwards and forwards, as in France,
over a deep belt of country. It was practically stationary, and hostilities were confined
to a small corner of the country, much of which in recent times was backward, poor,
and sleepy, and did not include the active industry of the country. There remains
some injury in the small flooded area, the deliberate damage done by the retreating
Germans to building, plant, and transport, and the loss of machinery, cattle, and other
movable property. But Brussels, Antwerp, and even Ostend are substantially intact,
and the great bulk of the land, which is Belgium's chief wealth, is nearly as well
cultivated as before. The traveller by motor car can pass through and from end to
end the devastated area of Belgium almost before he knows it...’1.
Zo!... zozo...! De heer Keynes, dus, is door het verwoeste gedeelte van België
gereisd, van 't ene eind naar 't ander, en dan nog wel in november 1918, zonder dat
hij iets noemenswaard van verwoesting gemerkt heeft. Dat is kras, want ik ben er
ook geweest, en ik heb gezien! Hoe is de heer K. er dan doorheen gereisd? Wellicht
slapende, in zijn wagen, of althans de ogen dicht, na een te goed diner? Eigenlijk
moet hij op een gegeven ogenblik toch wakker zijn geworden, want bijna op dezelfde
pagina van zijn verhaal schrijft hij, zichzelf op de meest flagrante wijze tegensprekend:
‘One devastated area was exactly like another - a heap of

1.

Alle cursivering is van mij. C.B.
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rubble, a morass of shell-holes and a tangle of wire’. En in een nota, voegt hij eraan
toe:
‘To the British observer, one scene, however, stood out distinguished from all the
rest - the field of Ypres. In that desolate and ghostly spot, the natural colour and
humours of the landscape and the climate seemed designed to express to the traveller
the memories of the ground. A visitor to the salient early in November 1918, when
a few German bodies still added a touch of realism and human horror and the great
struggle was not certainly ended, could feel there, as nowhere else, the present outrage
of war...’
Hoe heb ik het nu met de heer K? Moet ik mijn lelijk epitheton ‘leugenaar’
behouden, of wat moet ik ervoor in de plaats zetten? En wat zal ik antwoorden aan
mijn vriend, die mijn mening vraagt, over het boek, en wel, speciaal voor wat België
betreft? Ik weet er niets anders op te vinden dan een uitnodiging aan mijn vriend om
zelf te komen kijken; en ik schrijf hem als volgt:
Waarde Vriend,
‘Heel gaarne zou ik je mijn meening mededeelen over het boek van den heer K.
voornamelijk wat betreft hetgeen hij schrijft over België, maar de heer K. heeft mij
dit tot een heel moeilijke, zooniet onmogelijke taak gemaakt en ik weet er niets anders
op dan dat je naar hier komt kijken om je persoonlijk, met wat je noemt je eigen
oogen, rekenschap van den toestand te geven.
De heer K. heeft blijkbaar slechts luttele uren noodig gehad om zich te overtuigen
dat er niets bijzonders was te zien; ik, echter, moet je vooruit waarschuwen, dat ik
op zijn minst twee volle dagen zal gebruiken met een snellen en krachtigen
motorwagen, om je eenigszins, en détail, een overzicht te kunnen geven van wat er
inderdaad, en dan nog maar in een gedeelte van de beide Vlaanderen, verwoest is.
Kom dus maar gauw, waarde vriend; wij zullen 't boek van den heer K. in den
wagen meenemen en zijn geschreven relaas aan de nog levende en trillende
werkelijkheid toetsen’.
Mijn vriend heeft mijn invitatie aangenomen en ik ben met
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hem rondgereden. Wij zijn gekomen op de naakte doodsvlakte van Geluveld en
aldaar even uitgestapt. Ruim twee jaar zijn nu vervlogen sinds de oorlogsverbeesting
hier ophield en hier en daar schijnt weer enig leven over de eindeloze desolatie te
ontwaken. Hier en daar staat een eenzaam houten huisje, met fonkelnieuw rood
pannendak en er omheen is een lapje grond bebouwd. Dat zijn als kleine oasen in de
uitgestrektheid van de woestijn. Verder, zover de ogen reiken, is het nog steeds de
wildernis van granaattrechters en modderkuilen, waaruit de woekerplanten en het
onkruid weelderig opschieten. Hier is de heer K. twee jaar geleden, toen de
verwoesting nog oneindig veel erger was, voorbijgemotoord; maar hij heeft het niet
gezien, want je kon er haast niets van merken, naar hij beweert.
Hier was Ieper. Dát heeft de heer K. wél gezien en het heeft een diepe indruk op
hem gemaakt. Maar hier verder, tussen Ieper en Diksmuide, waar de omgewoelde
bodem nu nog aan een maanlandschap doet denken, - een maanlandschap met het
verkoolde bos van Houthulst als een zwarte nachtmerrie er middenin - en in
Diksmuide zelf, waar álles is vernield, heeft de heer K. alweer niets gezien, evenmin
als hij iets gemerkt heeft van het dode Nieuwpoort, dat de tragische geraamten van
zijn ruïnes als verbleekte beenderen en botten tegen de oneindigheid van de zee
verheft. En hij heeft ook niet gezien de tientallen en twintigtallen grote en kleine
dorpen, die alle min of meer vernield zijn, met stukgeschoten kerken, met afgebrande
molens, met opgeblazen bruggen, met dakloze huizen, waarvan men hier en daar
met hout en stro de grootste gaten heeft gestopt. De heer K. rekent verder blijkbaar
niet tot de verwoeste oorden een stad als Dendermonde, die van de aardbodem is
weggevaagd, en hij zegt ook weinig of niets van Aarschot en Leuven, waarvan de
gapende wonden anders nog luid genoeg spreken.
Mijn vriend was verontwaardigd. Die man heeft gelogen en ik vertrouw ook verder
zijn hele boek niet meer! riep hij met kracht. - Ik wil het niet meer zien. Je kunt het
van me cadeau krijgen!
- Ik ben er weinig op gesteld, aarzelde ik, - tenzij...
- Tenzij... echode hij.
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- Tenzij je 't mij zoudt willen afstaan voor mijn Leugen-bibliotheek, zei ik.
- Je Leugen-bibliotheek?
- Jawel, ik bezit een oorlogs-leugen-bibliotheek. In twee grote vakken heb ik een
gedeelte, - een klein gedeelte, dat begrijp je, want ik heb geen zin mijn boekenkasten
daarmee op te stapelen, - een klein gedeelte dus van de overweldigend-uitgebreide
leugen-litteratuur verzameld, die tijdens en na de oorlog in diverse landen verschenen
is. Wil je 't eens zien?
- Dolgraag, antwoordde hij; en hij volgde mij naar mijn studeerkamer. Daar schoof
ik een groen gordijn weg en hij zag de twee ruime vakken: links de Entente-leugens;
rechts de Duitse en andere leugens. Het rechtse vak telde nogal heel wat meer
boekdelen dan het linkse. Er was ook nog een kleiner vakje onderaan: Neutrale
Leugens!
Mijn vriend glimlachte. - Verduiveld leuk, zei hij; - verduiveld leuk! Hij nam een
paar delen in de hand, doorbladerde, grijnslachte! schoof ze weer op hun plaats. Verduiveld leuke collectie, herhaalde hij nog eens, en stond met 't boek van Keynes
in de hand, of hij er niet goed raad mee wist.
- Waar zou je 't willen hebben? vroeg hij eindelijk.
- Het is mij ‘ganz egaal’, mijn vriend, antwoordde ik. - Zoals je ziet, ik huldig het
‘pro’ zowel als het ‘contra’. Ik ben op 'n zekere manier neutraal.
- Ik niet, zei hij, - althans in dit geval niet. En met een vrij onzachte stomp duwde
hij 't boek in 't rechtse vak.
Daar zit het nu.
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Vivent les Boches!
Ja... vivent les Boches! - Wij hebben nu, - en met reden, - al zo ontzaglijk veel kwaad
gezegd over ‘Les Boches’, dat het haast genoegen doet er ook eens iets
betrekkelijk-goeds van te kunnen vertellen. Vivent les Boches!...
Dit, naar aanleiding van bomen, ja, van bomen, in België. Ik herinner mij, tijdens
de oorlog, in Holland een conferentie te hebben bijgewoond van een Belgische
meneer, die sprak over de verwoestingen door de Duitsers aangericht in België. Die
meneer behoorde tot de kring die zich later tot het berucht Comité de Politique
Nationale heeft ontpopt, - dat fameuze Comité, dat zo buitengewoon tactvol optrad
tijdens de onderhandelingen met Holland en ook aan België, niet alleen in Holland,
maar over de gehele wereld, zo bijzonder veel goeds heeft gedaan. Die meneer dan,
was welsprekend en kaalhoofdig: hij verdedigde sterk het zieltogende vaderland met
zijn tong; en, om een denkbeeld te geven hoe België er na het vertrek van de Duitsers
zou uitzien, streek hij met de hand over zijn kaalheid en riep:
- Zo zal het er uitzien, kaal als mijn hoofd, want de Duitsers hebben alle bomen
in het land geveld!
Ik voel nog hoe diep-pijnlijk mij die woorden troffen. Een huis, een fabriek, die
kan men weer opbouwen; maar een boom, een bos, daar gaat een mensenleven mee
heen. Ik haatte de Duitsers, om dat vernietigen van het natuurschoon, haast nog
vinniger dan om het afbranden van steden en het vermoorden van mensen.
De zogenaamde vrede kwam en ik keerde in 't land terug. Ik hield, zo men het
uitdrukt, mijn hart vast. Wat zou ik zien? Een barre wildernis? Een naakte woestijn,
zonder nog één boompje? Een kale vlakte, zo kaal als de glimmende schedel van de
vurige patriot?
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't Viel mee; 't viel buitengewoon mee! Zeker, er gaapten hier en daar lelijke gaten;
maar wie het vroeger niet gekend had zou het nog niet al te zeer gemerkt hebben.
Een dreef, al waren er ook wel de helft van de bomen uitgedund, was toch een dreef
gebleven; een bos, al zag men ook het landschap tussen de stammen schitteren, bleef
toch een bos. Er was met methode vernield, met een idee van nog enig behoud, met
enige zorg voor esthetiek en toekomst. In geen geval althans en nergens, behalve aan
het eigenlijke oorlogsfront, leek het landschap op de kale schedel van de blakende
mond-patriot. Dat troostte mij ontzaglijk. Ik dacht: wat nog gebleven is, is schoon
genoeg en wat verdwenen is zal worden bijgeplant en weeropgroeien. De tijd zal
helen. Enkele jaren en men zal van de verwoesting niets meer merken.
Helaas!... ik had zonder de waard gerekend. Die waard, - de Belgische eigenaar, heeft zelf systematisch vernietigd wat ‘Les Boches’ nog hadden laten staan. Voor
wat waardeloos bankpapier, omdat de prijzen hoog waren, heeft hij geveld en gekapt,
op zijn manier ook methodisch, zoals ‘Les Boches’, maar dan volgens de
nivelleer-methode, die niets laat staan, geen struik, geen mooie boom: het scheermes,
de kale vlakte, nu inderdaad gelijkend op het kale patriotten-hoofd van de vertoornde
spreker. Het uitzicht van het landschap is erdoor veranderd, tienmaal erger dan door
de wandaden van ‘Les Boches’; en nu plant de nationale vernieler bezemstelen daar
waar twee jaar geleden nog de prachtigste bomen stonden: tragische, naakte
bezemstelen, scheefgeduwd reeds door de wind, alsof zij voor zulk een ontzettend
vandalisme de moed lieten zakken en weigerden te groeien.
Vivent les Boches! 't Is diep bedroevend zulks te moeten denken... te moeten
denken dat de lafste en wreedaardigste vijanden waarschijnlijk niet zouden gedaan
hebben en ook van anderen niet zouden geduld hebben wat de eigen bewoners en
bezitters van het land nu zelf doen.
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Cinema-bruggen-en-sporen
Eenieder heeft wel eens, tijdens de oorlog, door militaire pontonniers en pioniers,
een spoorweg zien aanleggen, of een brug zien opbouwen,... in de cinema.
Dat ging zo: een grote bom viel neer en de brug vloog in een rookwolk uit elkaar.
De stukken beton lagen als rotsblokken in de rivier gestort en de verwrongen rails
kronkelden zich als desperate armen in de lucht.
Onmiddellijk waren daar de militaire pontonniers en pioniers. Reusachtige kranen
tilden formidabele balken in de hoogte, lieten die neer, strekten die over het water.
In enkele minuten was een nieuwe sterke, houten brug gebouwd. Een trein vol rails
kwam aangereden; die rails werden over de brug gelegd en erop vastgeklonken; en
dadelijk reed de trein weer over de brug heen: een eindeloos-lange militaire trein,
de open wagens beladen en overladen met kanonnen, mitrailleusen, allerhande tuig;
en achterop zat een groepje soldaten: lachend, pratend, pijpjes rokend en grapjes
makend: de militaire pontonniers en pioniers, die zomaar al spelende, in een vloek
en een zucht, vernielde brug en spoor hadden hersteld.
Het publiek applaudisseerde geestdriftig en iedereen dacht: ach, laat de oorlog
maar gedaan zijn, wat zal al die verwoesting vlug en goed hersteld worden!
De oorlog eindigde, de zogenaamde vrede kwam en de jarenlang verbannen mensen
keerden naar hun haardsteden terug. Zij zagen overal de ingestorte bruggen en de
opgeblazen spoorwegen liggen, maar zij dachten aan de wonderen van
voortvarendheid, die zij in de cinema hadden bijgewoond en zeiden: 't heeft niets te
betekenen; in enkele dagen is alles hersteld.
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Enkele dagen verliepen. De bruggen lagen ingestort, de spoorwegrails tragisch ten
hemel opgekronkeld en geen hand werd ernaar uitgestoken. Waar bleven toch de
cinema-pontonniers-en-pioniers, die 't reuzenwerk zo snel en goed op 't doek hadden
verricht? Nu, beter en vlugger dan in oorlogstijd, moesten zij immers kunnen
opschieten. Niets hinderde hen meer: geen bommen vielen, geen levensgevaar dreigde.
Waar waren ze nu? Waarom kwamen ze niet?
De dagen werden weken, de weken werden maanden en nog steeds lagen daar de
ingestorte bruggen, de opgeblazen rails. Houten noodbruggen waren inderdaad op
sommige plaatsen aangelegd; maar van herstelde spoorwegen geen schim: het leek
wel alsof het spoorwegverkeer nu eens voor goed en voor altijd was opgedoekt, als
iets uit het verleden, dat geen reden tot bestaan meer had.
Het onkruid schoot onder de ruïnes op; er begonnen kleine boompjes te groeien
tussen de warboel van spalken en staven; en de verontwaardigde mensen, eindelijk
begrijpend hoe zij in de cinema voor de gek werden gehouden, gingen zelf aan het
werk, namen mee naar huis wat hen van dienst kon zijn, bouwden er zich primitief
een woning, een onderdak mee op. Zo geraakte de boel langzamerhand wat
opgeruimd. De voormalige spoorbaan werd een openbare weg; wie nog een rijwiel
had fietste er langs om tijd te winnen en op de hellingen van de spoordijk werden
aardappels geplant en groenten gezaaid.
Toen... toen er weer iets te vernietigen was, kwamen eindelijk de pontonniers en
pioniers!... Zij sloegen de handen aan 't werk... o,... langzaam... dood en dood
langzaam, maar toch nog vlug genoeg om de schrale oogst van de bedrogen mensen
te vernielen. De mensen grijnsden en vloekten, verzonden hen schimpend en spottend
naar de cinema, of ze soms dáár ook nog wat te verrichten hadden; maar onverdroten
lui en langzaam zetten de kerels hun lanterfantend-werken voort; en eindelijk, na
zowat een jaar of meer, zag men een puffend wrak van een treintje weer langs de
vagelijk herstelde spoorbaan rijden.
De vernielde bruggen echter, bleven liggen en liggen er nog steeds. Enkele zijn
reeds verrot en verteerd. Als het niet
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verder meer kan, wordt er dan een nieuwe houten brug gelegd, als in de cinema...
Maar ik geloof niet, dat de cinema nu nog de opbouw van een brug of de aanleg
van een spoorweg zou durven vertonen... Er zou wat gefloten worden!

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

412

Verkiezing
Heden is 't verkiezingsdag... Verkiezing in de steden, verkiezing in de dorpen,
verkiezing over 't hele land.
De zon straalt en de nachtegaal zingt in 't jonge, frisse boslover. De hemel is blauw
met glanzend-witte, bolle wolkjes en 't wassend koren golft en deint onder de lange
strelingen van de zachte wind. Op de Molenheuvel bloeit de brem, goudgeel; en in
de boomgaarden bloeien de fruitbomen, met grote, witte en roze tuilen. Dat alles is
iets als van ouds, als iets van vóór de oorlog. Maar de oorlog is er geweest; dorpen
en steden zijn vernield; ganse gewesten zijn verwoest en duizenden en duizenden
lijken rusten in Vlaamse aarde. Is dat alles reeds vergeten, of telt het voor niets meer
mee, nu ik de mensen weer zie gaan als vroeger, pratend en lachend, op hun
zondagsbest gekleed, als voor een feest!
Ik heb deze dagen nog eens de couranten gelezen, die ik sinds weken niet meer
las. Wie kan nu nog couranten lezen? Althans de politieke rubriek in de couranten?
Zó laag gezonken voelde ik mij wel niet, maar verwording en ontaarding werken
soms als een aanstekelijke kwaal en ik heb ze weer eens opgenomen.
Jawel; het was zoals ik dacht. Niets is veranderd; de oorlog is niets anders geweest
als een intermezzo; de duizenden lijken tellen niet meer dan gevallen bladeren in de
herfst. Evenals de vierjarige Duitse bezetting hier niet het minste psychische spoor
heeft achtergelaten, noch in een woord, noch in een gedachte, noch in een gewoonte,
zo heeft de oorlog met al zijn gruwelen ook geen schim gewijzigd in de mentaliteit,
in de gedachtengang en in het streven van de politieke mannen. Politiek is een bedrijf
op zichzelf, dat slechts in schijn met het leven en streven van een volk vereenzelvigd
is. Het staat feitelijk buiten en beneden alles; het is van heel veel minder
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allooi en betekenis in de samenleving dan b.v. een groentewinkeltje of een
schoenpoetsershokje in een achterbuurt. Eigenlijk is het een parasiet in 't leven, iets
als de luis of de vlo, die men weg zou willen krijgen en niet weg krijgen kan. En,
evenals de luizen en de vlooien in bepaalde maanden het weligst tieren en woekeren,
zo doen ook de politieke mannen in verkiezingsperiode.
Hun voornaamste bezigheid is het volk leugens op te hangen en elkander uit te
schelden. Dat doen ze met een virtuositeit die boven alle peil verheven is. Waar halen
ze de kracht vandaan en waarvandaan de vloed van scheldwoorden? En het moet
toch wel zijn dat zulks de mensen amuseert, want anders zouden ze 't niet dulden.
Ja, dát is het: een amusement, een pretje. De politieke mannen spuwen elkaar, als
kermiskraaiers, in 't gezicht en het volk lacht...! Het lacht, en gaat ter stembus, voor
of tegen de een of de ander, - het komt er niet op aan, - als het maar even een uurtje
opwindende lol heeft. De uitslag zal zijn wat hij wil, die is van geen betekenis, het
resultaat blijft toch hetzelfde: een groepje ambitieuze kerels zonder gewetensbezwaren
aan 't schoteltje en de massa van 't volk gefopt en bedrogen.
De verkiezing is afgelopen. Mannen en vrouwen (want ditmaal hebben ook de
vrouwen meegestemd) komen uit de kiesbureaus en verspreiden zich slenterend langs
de dorpsstraat en in de herbergen als op kermisdagen. De pijpen dampen, de kleurige
linten van hoeden en mutsen wapperen om de rode hoofden. In 't frisse bos zingt
steeds de nachtegaal en over de wijde korenvlakte drijven voort de zachte strijkingen
van de wind door de wiegelende halmen.
Uit de herbergen stijgt eerst gejoel en weldra wild gezang op. Er is uitbundige
vrolijkheid hoewel, volgens de nieuwe wet, geen sterke drank verkocht mag worden.
Wordt er werkelijk geen sterke drank verkocht? Hoe komt het dan dat de koppen zo
vurigrood glimmen, net als vóór de oorlog en dat kerels waggelend op straat
verschijnen? Zij waggelen en brallen luidkeels:
Zij zullen hem niet temmen
De fiere Vlaamse leeuw!
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Neen; vandaag zullen ze hem beslist niet kunnen temmen, de fiere, Vlaamse leeuw;
want, niettegenstaande het sterkedrankverbod, heeft hij toch jenever weten te
bemachtigen. En morgen is hij waarschijnlijk ook nog niet te temmen, want dan
werkt de na-roes. Het zal eerst dinsdag moeten zijn. Dan is hij getemd, mak als een
lammetje.
De dag verloopt en er komt iets van een eigenaardige onrust over 't dorp. De meeste
bralzangers zijn verder afgezakt, maar de meer deftige lui komen nu in beweging.
Men ziet de dorpsonderwijzer gejaagd naar de pastorie lopen en daar zenuwachtig
aanbellen. De pastoor treedt te voorschijn, praat gewichtig met de schoolmeester,
gaat met hem naar 't kasteel toe. Weldra vertoont zich meneer de baron in de straat
en begeeft zich, met pastoor en onderwijzer, naar 't Gemeentehuis. Er moet nieuws
zijn over de verkiezing; wellicht zijn reeds de eerste uitslagen bekend. Men zou
zeggen: wat kan het hun eigenlijk schelen? De baron hoort immers in zijn kasteel,
de pastoor in zijn kerk, en de onderwijzer in zijn school. Maar vóór de oorlog was
het ook zo, en nu is 't weer zo: niets is veranderd.
Zou het nieuws soms minder goed zijn: minder goed voor de baron, minder goed
voor de pastoor en voor de onderwijzer? Met hun drieën vormen zij de morele en
materiële steunpilaren van het dorp. En wat zij zijn op hún dorp, zijn huns gelijken
over 't hele land. De baron is de wereldse macht, de pastoor is de spirituele macht;
en de onderwijzer is zowat als de trouwe dienaar van die beide machten. Zo was het
vóór de oorlog; zo is het nog. 't Geeft niets dat het kerkhof vol gesneuvelde soldaten
ligt, onschuldige slachtoffers die gevallen zijn voor iets dat groot en schoon en edel
wezen moest; dat is voorbij, dat is van geen belang meer; het enige wat nog van
belang is, is te weten welke politieke mannen in het land gekozen zijn en welke
politieke partij nu de kudde van de dupes zal leiden en beheersen.
De avond valt. De bralzangers keren terug en zingen nog steeds, met hees-wordende
stemmen, dat zij hem niet zullen temmen, de fiere Vlaamse leeuw.
Neen; vanavond is hij helemaal niet meer te temmen, veel
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minder nog dan deze ochtend; en morgen ook nog niet; want hij heeft alcohol
gedronken, ondanks net tapverbod en zal er morgen weer drinken. Eerst overmorgen
is hij tam; dan zijn de centen op en werkt de kater.
Van op de Molenheuvel hoor ik het gebrul en zie onder mij, over het struikgewas
heen, de benden voorbijzwenken. De nachtegaal stoort er zich in 't minst niet aan;
die zingt maar lustig door, al heeft hij geen alcohol gedronken.
De zon is onder in een glorie van purper en oranje, de eerste sterren twinkelen en
de maan komt op, rood en rond als een reuzensinaasappel, boven het zwarte
sparrenbos.
Wie heeft er nu gewonnen? Wie is er getemd en wie blijft er ontembaar? Zijn het
de Katholieken? de Liberalen? de Socialisten? Mijn molenaar, die een filosoof is,
komt langzaam de heuvel opgestapt en nadert tot mij.
- Weet gij iets? vraag ik hem.
- Weet gij iets, meneer? is zijn antwoord.
Wij weten beiden niets. Wij horen slechts het heerlijk galmen van de nachtegaal
en het alweer aftrekkend gebral van de leeuwenbende die ontembaar is.
- Ik ga toch eens horen, zegt hij; en daalt door de struiken van de heuvel, naar het
dorp toe.
- Welnu? vraag ik, als hij na een vrij lange poos terugkomt.
- Niemand weet iets, meneer; het schijnt een echte warboel.
- Maar die zingende benden... die ontembaren, die zullen toch wél gewonnen
hebben?
- Die hebben ‘dreupels’ gewonnen, geweldig veel ‘dreupels’. Mijn molenaar
filosofeert nog even door, gezeten op een van de verbrijzelde balken van de mooie,
houten molen, die de Duitse bruten uit pure barbaarsheid vóór hun vlucht lieten
springen en daalt weldra de heuvel af om zich ter ruste te begeven.
- Morgen zullen we meer weten, zegt hij, terwijl zijn lange, magere silhouet, als
een schim tussen de donkere heesters verdwijnt.
De nacht is overheerlijk, zo zacht als in het midden van de zomer en zo heilig bladstil.
Ik strek mij op mijn rug in 't korte gras en kijk naar het oneindige van de sterrenhemel.
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De nachtegaal orgelt, de donkere heesters dromen en de miljoenen sterren tintelen
en twinkelen, alsof zij deze avond intenser dan op andere avonden leefden. Zouden
daar ook werkelijk mensen op die andere planeten wonen, mensen als wij, die
oorlogen voeren en verkiezingen houden? Zouden daar ook miljoenen jonge wezens
sneuvelen voor een doel of voor een ideaal dat zij niet kennen noch begrijpen; en
zouden de overblijvenden hen langzamerhand ook vergeten, en ontembaar zingend
zoals hier langs hun graftomben voorbijtrekken zonder ze zelfs een blik te gunnen?
De maan is hoog en licht gerezen in de reine, schone hemel en haar witte schijnsel
valt, dwars over het struikgewas heen, op 't kleine kerkhofje rondom het kleine kerkje
en verlicht er bleek de kleine, zwarte kruisjes van de gesneuvelden.
Wat zijn er veel en wat staan ze dicht op elkaar! Er is niet veel plaats voor
gesneuvelde soldaten op de wereld. De plaats is voor de levenden. Die moeten ruimte
hebben. De doden hinderen. De levenden moeten op hun gemak zijn en kunnen
zwieren en zingen; zij moeten kunnen lachen en drinken en met rauwe, schorre kelen
brallen van de leeuw die niet getemd zal worden. Daarvoor zijn al die anderen
gestorven. Morgen zal het resultaat van de verkiezingen bekend zijn en dat is van
heel wat meer belang dan al die lijken daar, die van geen nut noch tel meer kunnen
zijn.
De stilte van de nacht valt over 't dorp; het maantje zit heel hoog, héél hoog en
verre van de mensen; en de miljoenen schone sterren tintelen en bloeien. Alles rust
nu, alles slaapt, om morgen weer te herleven. Alleen de nachtegaal blijft zingen,
ergens verscholen in het donker van de cypressen, niet verre van het eenzaam kerkje,
niet verre van de eenzame, dicht op elkaar gedrongen, zwarte kruisjes, waaronder
diegenen slapen die niet meer moeten ontwaken.
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Koele beschouwingen over een warme zaak
Ik herinner mij een gesprek, jaren geleden, vóór de oorlog, met een meneer, een Belg,
die vriend noch vijand van mij was. Het ging over de Vlaamse zaak, over het voor
en tegen, over zogenoemde Franskiljons en Flaminganten, en dies meer. Hij was
noch 't een noch 't ander; hij stond er objectief en vrijwel onverschillig tegenover;
maar, na heel wat heen en weer gepraat en, om aan het gesprek, dat hem begon te
vervelen, een eind te maken, vatte hij zijn mening in deze lapidaire woorden samen:
- De Franskiljons, dat zijn de heren; en de Flaminganten zijn de boeren!
Ik heb daar dikwijls aan gedacht, de laatste tijden. Inderdaad, de verhoudingen in
België gaan zich met de dag scherper aftekenen. De steden, op een enkele, grote
uitzondering als Antwerpen na, - zijn overwegend Fransgezind en schijnen het steeds
meer te worden; het platteland wordt hoe langer hoe Vlaamsgezinder. Men kan zich,
in afzienbaar verschiet, aan een scherpe, hevige strijd verwachten; een strijd die het
beperkte doel van Frans-of-Vlaams-gezind zijn verre zal overschrijden; een strijd,
die de strijders onweerstaanbaar mee zal slepen in de internationale arena, waar de
grote heren de lakens uitdelen en waar de kleine nogal eens onder de voet worden
gelopen.
Ik vraag mij dikwijls af, of de lieve wereld, zoals die thans reilt en zeilt, nog wel het
redden waard is; en of het niet beter zou zijn als het ganse mensdom maar verdween
om plaats te maken voor iets anders. Ik weet dat dit zuiver nihilisme is, maar ik kan
't niet helpen; het dringt zich aan mij op. Onlangs werd mij gevraagd of ik wou deel
uitmaken van een comité tot bestrijding van de vivisectie. Natuurlijk wou ik dat. Ik
stelde
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zelfs voor om de bakens te verzetten en de vivisectie nu eens toe te passen op een
zeker soort van mensen, met het doel de kwalen van de dieren te genezen. Zonder
de minste moeite, zou men overvloedig veel materiaal kunnen vinden, mensenmateriaal, zo heeft men het ons immers tijdens de oorlog leren noemen, waaraan de wereld heel wat minder zou verliezen dan aan een onschuldig konijn of
aan een lieve, trouwe hond.
B.v. om er slechts enkele te noemen: Landru, de ex-Keizer en zijn zoontje,
Ludendorf met zijn staf, de O.W.-ers en de naaktlopende luxevrouwen, een schep
ministers, diplomaten en politiekers uit diverse landen enz. enz. à l'infini. Maar, in
afwachting daarvan, en om op mijn onderwerp terug te komen, de strijd tussen de
zogenaamde ‘heren’ en ‘boeren’, die zich in België en meer speciaal in Vlaanderen
voorbereidt, zal misschien nog wel enige belangstelling waard zijn.
Ik geloof niet, zoals velen beweren, dat het conflict door de oorlog zozeer is
verscherpt. Reeds vóór 1914 had de vroegere, begrensde Vlaamse taalstrijd een
breder, nationalistisch karakter aangenomen. Het zaad was uitgestrooid en zou tot
rijpheid gedijen met of zonder oorlog. Alleen hebben de oorlog - de eindeloze
loopgraven-oorlog en de krijgsgevangenschap met hun gedwongen opeenhoping van
individuen, de ontwikkeling van het proces waarschijnlijk bespoedigd.
Eigenaardig is het, dat het conflict zich slechts eenzijdig heeft ontwikkeld. De
Vlaamse gedachte heeft een fundamentele wijziging ondergaan; het Franskiljonisme
is stationair gebleven, verstard in aanbidding voor Frankrijk, weinig of geen
toegankelijkheid tonend voor het goede en rechtmatige in de Vlaamse Beweging.
Die verstardheid belet de Franskiljons dan ook de toenemende ontwikkeling bij de
tegenpartij waar te nemen. Wat echter bij de twee partijen onveranderd bleef, is 't
volgende.
Men schijnt nog maar steeds voor geen zuiver Flamingant te kunnen gelden, als
men, naast zijn liefde voor Vlaanderen, ook geen haat en minachting tegen Frankrijk
koestert; en omgekeerd lijkt het niet mogelijk als Franskiljon heel veel
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voor Frankrijk te voelen, zonder daarbij een flinke dosis smaad voor Vlaanderen en
het Vlaams over te hebben. Vlaanderen hartstochtelijk liefhebben en meteen Frankrijk
waarderen en bewonderen; dol zijn op Frankrijk en tegelijkertijd eerbied en liefde
voelen voor Vlaanderen en het Vlaams, dat schijnen (natuurlijk in algemene zin
gesproken, want er bestaan uitzonderingen) vooralsnog twee onmogelijkheden te
zijn. Verhaerens edel en grootmoedig ‘Admirez-vous les uns les autres!’ heeft bij
ons geen weerklank mogen vinden.
Het is een dubbele vergissing. De Vlaamse zaak wordt niet gediend door dat
schelden op Frankrijk, evenmin als de Franse wordt bevorderd door minachting voor
het Vlaams. Niet alleen waardiger, maar ook veel krachtiger zouden beide partijen
staan, wanneer zij met nobel gebaar het goede in elkander erkenden en waardeerden.
Sommigen doen het, maar hoe weinig!
Vroeger was men een goed gangbaar Vlaamsgezinde, wanneer men trouw de Vlaamse
taalcongressen bijwoonde, wanneer men brallend meezong van de Leeuw die niet
getemd kon worden of van de Leeuwen die dansen (wel grappig die dansende
Leeuwen!) en aldus zingend in de stoet meeliep achter de mooie, wapperende Vlaamse
vlag met zwarte leeuw op gouden veld.
Ook nu ‘doen’ dergelijke optochten het nog wel; maar, naast dat uiterlijk en
uitbundig vertoon, heeft het Vlaamse gevoel oneindig veel gewonnen in breedte en
diepte. Er is iets doorgedrongen tot de grote, Vlaamse menigte van het plattelandse
volk, een bij sommigen nog obscuur, bij velen reeds zeer klaar bewustzijn van hun
nationale zelfstandigheid en waardigheid. Het heeft, geloof ik, zijn stuwkracht
gekregen door de intellectuele proletariërs van te lande. De hoofdonderwijzer, de
pastoor-deken, de notaris, de ontvanger van het dorp zullen misschien Franskiljon
zijn of onverschillig staan tegenover de Vlaamse zaak; maar de hulponderwijzer is
bewust Vlaamsgezind, de onderpastoor is bewust Vlaamsgezind, de kantoorbediende
is Vlaamsgezind. Die komen, meer dan hun overheden, in directe aanraking met de
boeren, de werklui, de minderen; en van hen, druppelsgewijze, gaat de
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invloed uit.
Van hen en van de drukpers.
Vroeger las de Vlaamse landman geen couranten. Er waren er geen tot zijn
beschikking, of wat er ook al kwam bleef zó laag bij de grond, of was zó onbeduidend
en zó kleurloos, dat er in 't geheel geen kracht noch invloed van kon uitgaan. Nu is
er wel geen plattelandsbewoner van het verst-afgelegen gehucht meer, die niet in
zijn week- of dagblaadje leest. Bijna al die kleine periodieken, hoe verschillend ook
van politieke richting, voelen en voeden het nationaal Vlaams bewustzijn en hun
invloed is niet minder sterk dan de meer directe propaganda van de daar straks
genoemde elementen. Dat alles samen heeft zich gevormd tot een diepe stroom, die
nu nog voortvloeit in stilte, maar die wel in staat zou kunnen blijken heftig op te
stormen als het ogenblik daar eenmaal voor gekomen is.
Dan komt er nog iets bij.
De politieke gezindheid, in de grote steden, is overwegend socialistisch of liberaal.
De politieke gezindheid, in de kleinere plaatsen en op 't platteland, is daarentegen
overwegend katholiek. Tot nog toe hebben de socialisten zich tamelijk afzijdig
gehouden in de strijd tussen Franskiljon en Vlaamsgezind. De liberalen, echter, kozen
meestal de Franse kant. Als men daarbij rekent dat er te allen tijde een latente
hostiliteit bestaan heeft tussen stad en platteland, dan vertoont het conflict zich wel
in al zijn duidelijke scherpte.
De strijd gaat op het ogenblik voor of tegen de vervlaamsing van de Gentse
hogeschool. Ik wil mij niet gaarne profetenkunst aanmatigen, maar het zou mij wel
verwonderen als de Franskiljons het hierbij op den duur niet moesten afleggen. De
wind waait op het platteland uit de hoek van de vervlaamsing van Vlaanderen en de
vermoedelijke zege van de Vlaamsvoelende Vlamingen, zal slechts het begin zijn
van de grote strijd, die het geschil voor België op internationaal gebied moet
verplaatsen.
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Ik heb moeite om te geloven in het staatkundig bestaan van een België, waarin de
twee rassen: de Walen en de Vlamen, autonomisch van elkaar zouden gescheiden
leven. Het lijkt mij niet aan te nemen dat de enen niet naar en door Frankrijk zouden
aangetrokken worden, en de anderen naar en door... Duitsland! Ja, naar Duitsland!
Germanen tegen Latijnen! Ik zie in de volgende oorlog (of zijn er wellicht nog goede
schapen van mensen op de lieve wereld, die werkelijk geloven dat dit de laatste
oorlog is geweest?) ik zie, zeg ik, in de volgende oorlog, Frankrijk met de Walen en
de Vlaamse Franskiljons aan ene zijde; en Duitsland met een deel van Vlaanderen
aan de andere zijde. Het komt mij voor, dat het niet anders mogelijk is; dat de macht
van de feiten en gebeurtenissen er onontkoombaar heenleidt.
Concluderen doe ik niet. Dat kunnen anderen die er zin in hebben. Velen in België,
moest mijn voorspelling uitkomen, zullen er een gruwelijke ramp in zien. Anderen
zullen denken, dat het zo goed zou zijn.
En misschien zal het noch goed noch kwaad zijn; want met de volgende oorlog
zie ik iets anders opdoemen: een sociale omwenteling, die dan eindelijk eens lukken
zal, zoals ze lukte, als men het zo noemen mag, in Rusland, en die in het ‘beschaafde’
westelijk Europa een nieuwe waardemeter brengen zal voor alles wat we tot nog toe
gewend waren als vast en onvermijdelijk en onvergankelijk te beschouwen.
En dan zal meteen de Vlaamse kwestie wel opgelost zijn.
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Gelijkheid
Mijn goede vriendin was verontwaardigd en zij schreide. Ik schrikte ervan, dacht dat
haar een ongeluk was overkomen. Ik vroeg met angstige belangstelling waarom zulk
groot misbaar. Zij ging zitten, droogde haar tranen af en vertelde:
‘Ik was vanmorgen voor het eerst naar 't nieuw gebouw gegaan, waar, sinds
eergisteren, twee van onze “oeuvres” zijn ondergebracht. Ik was daar vroeger wel
geweest en had de lokaliteiten gezien; maar het gebouw is groot en omslachtig; er
zijn een hele boel organisaties en verenigingen in gevestigd; kortom: ik vergiste mij
en opende een deur waar, in plaats van dames, een aantal heren... laten we maar
zeggen: mannen, om een grote tafel waren vergaderd. Het zag er zo grijs en blauw
van de rook, dat ik in een herbergzaal waande te zijn, te meer daar er talrijke glazen
met bier en wijn op de tafel stonden. Ik merkte natuurlijk wel mijn vergissing, maar
trad toch even binnen, mij excuserend, om meteen te vragen in welke kamer ik voor
mijn doel dan wél zou moeten zijn. Een twintigtal op mij gerichte ogen keken mij
strak, met ondubbelzinnige onwelwillendheid aan en een van de “heren” rees van
zijn plaats op en sprak mij ruw aan:
- Pardon, mevrouw, 't is hier een politieke vergadering. Pas de femmes ici!
- Kunt u mij ook zeggen, vroeg ik, - in welke kamers het “Werk der
Oorlogsweduwen en weesmeisjes” gevestigd is.
- Neen, mevrouw, dat gaat ons niet aan. Wij hebben daar niets mee te maken. Pas
de femmes ici! herhaalde hij onbeleefd; en dreef mij letterlijk terug naar de deur.
Je weet, ik laat mij niet zo graag onhebbelijk behandelen. Ik geef toe dat heel veel
vrouwen van de tegenwoordige tijd, helaas! alle recht op achting en egards verbeurd
hebben. Maar er zijn er ook toch anderen en tot dezen ben ik zo vrij mijzelf
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nog mee te rekenen.
- Meneer, zei ik, - u zoudt ten minste beleefd kunnen zijn?
- Mevrouw, antwoordde hij, - wij hebben niets tegen u persoonlijk, maar wij hebben
álles tegen de vrouw in 't algemeen, waar ze zich met zaken wil bemoeien waar ze
geen verstand noch bekwaamheid voor heeft.
En daarop duwde hij, mij haast pijn doende, de deur tegen mijn voet en stak mij
buiten. Hoe vind je zo'n handelwijze; en zou je daar niet eens iets over schrijven?
- Mijn waarde en lieve vriendin, zo sprak ik, - uw mededeling doet mij pijn en stemt
mij tot bitter en ontmoedigend nadenken. U weet hoezeer ik, na de algemene
verdierlijking van 't mannenras, mijn laatste hoop gesteld had in en op de vrouw. Ik
dacht: daarvandaan, als er nog redding mogelijk is, zal de redding komen. Helaas!
Helaas! Driemaal helaas! Hoe diep ben ik, en is wellicht de ganse wereld voor zoverre
die nog niet geheel verbeest is, teleurgesteld geweest! Reeds tijdens de oorlog, in de
ergste, wreedste en benauwendste tijden van de oorlog, toen de Duitse militaire
Barbarie op 't punt stond om de wereld te vermoorden, zag ik de Engelse vrouw, niet de slet, de straatvrouw, maar de vrouw van goeden huize, de luxevrouw, - publiek
schandaal plegen. Zij liep naakt rond in schouwburgen, hotels en restaurants (ik zeg
naakt hoewel ze toch nog min of meer gekleed was, maar gekleed op een manier die
erop berekend was om het weinige nog bedekte in zijn naaktheid voor te suggereren,
zodat het geklede gedeelte obsceen werd en het naakte bijna decent) zij at, en dronk,
en rookte, en danste; zij gooide geld met hopen weg; zij was gelukkig en zij amuseerde
zich en lachte, terwijl misschien haar man, haar broer, haar zoon in de stinkende
loopgrachten lagen te sterven. Na de oorlog werd het er niet beter op, maar meestal
nog veel erger. De vrouw ging mee ten onder in de poel van laag genot, waarin de
man reeds lang verzonken lag. Wellicht was 't in haar macht geweest hem weer op
te beuren. In plaats hem te verheffen duwde zij hem nog dieper met zichzelf in 't
vuil. Niet eens voor het grotesk-belachelijke deinsde zij terug. Zij scheen een speciale
zin te krijgen voor het potsierlijke en lelijke en dat in ernst mooi
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te vinden. “Le sens de la laideur” werd in haar geboren en tot het meest
gedrochtelijk-karikaturale ontwikkeld. Ik heb haar, in volle bewustzijn van eigen
voortreffelijkheid, toiletten zien dragen, die de dolste grappenmaker niet zou kunnen
uitdenken. Zij is de speelbal van de “mode” tot in haar walgelijkste en luguberste
uitspattingen. Ik ben er vast van overtuigd als 't morgen aan de dag de mode werd
met één been bloot te lopen en het andere in een broekspijp, dat ze 't zou volgen.
Dit alles, en nog veel meer, mijn waarde vriendin, kan per slot van rekening, niet
anders zijn dan “uiting van domheid!” Helaas, ja: verregaande domheid! De vrouw
heeft, na de definitieve verbeesting van het mannenras, een prachtkans gehad en
heeft ze niet weten te benutten. Ze heeft het niet begrepen. Ze heeft “gelijk” willen
staan met de man en niet beseft hoe torenhoog ze zich ver boven hem moest trachten
te verheffen. Nu staat ze “gelijk” met hem en 't is wat moois! Let eens op dat ze, met
dit “gelijk-staan” er feitelijk toch weer “onder” staat. Een man b.v. is lelijk en hatelijk,
maar, in uiterlijke werkelijkheid, toch veel minder ridicuul dan de hedendaagse
vrouw. De “mode”, die zulk een hoofdrol speelt in 't leven van veel vrouwen, raakt
hem slechts terloops of van verre en het is zeer opmerkelijk, dat hij doorgaans eerst
bepaald belachelijk wordt, wanneer hij, evenals de vrouw, zijn god maakt van het
navolgen van de mode. Is er iets op de wereld walgwekkender dan een te mooi
geklede, gepommadeerde, geparfumeerde fat? Zelfs de meeste vrouwen, ook diegenen
die als modepoppen rondlopen, kunnen dit soort mannen niet uitstaan. Het is alsof
zij er hun evenbeeld in zagen en meteen voelden hoe minderwaardig dat beeld is’.
- Waarde vriend, sprak mijn vriendin, - ik ken vanouds uw neiging en uw lust tot
generaliseren en tot overdrijven. Gij doet het wellicht om mij te prikkelen en tot
verzet op te jagen; maar nu hebt ge verkeerd gerekend, want ik ben het volkomen
met u eens, dat vele vrouwen van onze stand diep-verachtelijke wezens zijn geworden,
die absoluut het bezit van de rechten niet verdienen, die andere vrouwen voor hen
verworven hebben of trachten te verwerven. Maar weet gij soms een middel om ze
anders te krijgen? Om er, in plaats van
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miserabele poppen, echte mensen van te maken?
- Er bestaat, zei ik, - nog hier en daar een mens op de wereld, zowel onder de
vrouwen als onder de mannen. Ik beschouw u als een mens en ik durf mijzelf ook
nog onder de mensen meerekenen. Ik meen zelfs, als we gingen zoeken, dat wij er
meer zouden vinden dan Diogenes, of Socrates, wie was het ook? die er geen vond
met zijn lantaren, bij klaarlichte dag. Wat de grote massa betreft, die geen mensen
meer zijn en die gij weer tot mensen zoudt willen zien worden, ik zal er mijn hoofd
niet mee breken, want ze zijn het niet waard. Met het gros van 't mannenras is niets
meer aan te vangen. Die hebben afgedaan. Die staan op het niveau van de hyena's,
haaien, krokodillen en andere vuile, wilde beesten. Met het vrouwenras... misschien
zou men iets kunnen proberen, hoewel ik er niet veel fiducie in heb.
- En dat zou zijn?
- Onvoorwaardelijke en totale verwoesting van alle juweliers- en modewinkels,
verspreiding naar de vier winden van alle valse kapsels, uitzetting buiten de
landsgrenzen van alle ladies-tailors en Schneider, sluiting van alle theehuizen, een
wet van verplichtend thuisverblijf, zoveel uren per dag en scherpe politiecontrole
met zware sancties in geval van overtreding...
Mijn vriendin schoot in een lach en ik ook.
- 't Is nog maar best om het in 't kluchtige op te nemen, zei ze.
- Als Figaro deed, echode ik.
Ons gelach wekte mijn hondje, dat vóór mijn voeten lag te slapen. Het keek ons
beurtelings aan met zijn mooie, heldere, intelligente ogen en in die ogen lag als 't
ware een vraag.
Wij gaven 't antwoord allebei, met onze beide strelende handen. Wij spraken het
dier met ontroerde vertedering aan; wij zeiden het, hoe zuiver hoog en wijs en
verheven het stond, boven alle politieke knoeiers en leugenaars, boven alle
naaktlopende, publiek-schandaal verwekkende dames van goeden huize, boven alle
juweliers, tailors, Schneider en valse-haren-fabrikanten, boven de bandietenbende
van het gros van 't mensenras.
Wij hadden tranen in de ogen; wij scheidden van elkander
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met het zacht troostend gevoel, dat er toch nog iets goeds en onvervalst en
onbaatzuchtigs-eerlijk was op aarde: een hond!
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Kunstrijden
Er bestaan diverse verhandelingen over het kunstrijden op schaatsen en vrijwel alle
kunnen - vooral door beginnelingen - met vrucht gelezen en bestudeerd worden. Men
make zich echter geen illusies: kunstrijden is hard, hárd werk, dat oneindig veel
geduld en inspanning vergt. Aan de leerling-golfspeler zegt en herhaalt men met
nadruk: ‘Kijk naar je bal!’ Aan de leerling-kunstrijder zou ik steeds willen herhalen:
‘Kijk niet naar je voeten!’ De voet van de kunstrijder is slechts de pijler die het
lichaam draagt. Natuurlijk moet hij eerst en vooral goed geplaatst worden. Maar is
dit eenmaal bereikt, dan doet de houding van het lichaam de rest; de schouder zoveel
mogelijk weg; het niet-rijdend been zover mogelijk achter het rijdende en de blik
horizontaal, liefst in het verschiet gericht.
De leerling-kunstrijder mag niet bang zijn voor het vallen. Hij moet dikwijls vallen
en hij moet ook leren vallen. Dat wil zeggen: soepel neervallen, met een
minimum-kans op bezering. Hier komt men aan het gewichtig vraagstuk van het al
of niet buigen van de rijdende knie. Op grond van jarenlange ondervinding ben ik
voorstander van een lichte, soms nauwelijks merkbare kniebuiging. Het geeft iets
verends aan het rijden en meteen, bij het weer opkomen, een soepele, versnelde,
gracieuze vaart. Ik weet dat sommige, zeer bekwame kunstrijders er anders over
denken, steunend op het beginsel dat de ledematen onder het rijden zich om zo te
zeggen niet zichtbaar bewegen mogen. Dit is volkomen juist gezien, maar behoort
tot de kunst der echte professionelen; en vóór men het zover brengt hebben heel wat
armen en benen in het wilde geslingerd en gezwaaid, daargelaten nog de niet te tellen
valpartijen. Mijn persoonlijke ondervinding is - ik spreek met
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het oog op de amateurs - dat de overtollige bewegingen vanzelf minder en soberder
worden naarmate men de volmaaktheid van een of ander figuur van dichtbij benadert;
zodat men er ten slotte toe komt met onzichtbare, als het ware innerlijke
lichaamsbewegingen, een sierlijke gang te bereiken.
Soms denk ik aan de ontelbare krullen die ik in mijn leven over de gladde ijsbanen
heb afgedraaid en aan de ontzaglijke afstanden die ik op mijn schaatsen heb afgelegd.
Wanneer dat alles aan elkaar moest liggen, het zouden duizenden en duizenden en
nog eens duizenden kilometers zijn. Ik heb gereden als kleine jongen op de
boerensloten langs de hoeven; ik heb gereden als student met andere studenten over
de wijd-overstroomde weilanden rond Gent; ik heb gereden in Amerika, dwars over
het Erie-meer, van Detroit naar Cleveland, in drie dagen, met oponthoud in de
hotelletjes van de eilanden; ik heb gereden op een vijvertje in een dorp van Indiana,
waar ik door een politieman werd weggejaagd omdat het... zondag was! Ik heb
gereden in het Palais de Glace te Montreal; ik heb gereden op de lange kanalen van
Holland; ik heb gereden op de kleine ijsbaantjes van het Zwitserse hoogland. O!
herinneringen van zo lang geleden soms! Een van ons was eens naar Wenen geweest
en had daar gemengd prachtrijden gezien. Dat moesten wij ook instuderen. Het
spelletje liep vlot van stapel en in minder dan geen tijd waren we alle vier zwaar
verliefd op onze gracieuze mede-rijdstertjes. Herinner je je nog wel, mijn oude vriend
Maeterlinck? Kunstrijden is steeds mijn geliefkoosde sport geweest en is het nog.
De jaren zijn over mij en met mij heen gegaan, maar zolang als ik nog op één been
kan blijven staan, zal er, bij gelegenheid, de kunstschaats aan worden vastgemaakt.
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De strijd tegen de vivisectie
Een droevige jeugdherinnering
Voor mij is het een gevoels- en instinctzaak; ik ben tegen de vivisectie, zoals ik tegen
de folteringen van de inquisitie zou zijn, als die nog bestonden.
Ik heb er een diepe afkeer van, omdat ik angst en afschuw heb van alle lijden, van
alle zien-lijden, van alle doen-lijden.
Ik plaats mij hier geen enkel ogenblik op wetenschappelijk gebied. Ik wil niets
beweren, niets negeren, niets tegenspreken. Maar al zei de stem van de rede mij
duizendmaal dat de vivisectie er nodig is voor 't heil van de mensheid, het enkel zien,
het enkel idee van een gedwongen lijdend schepsel, dat willekeurig voor de
wetenschap geofferd wordt, is voldoende om die nuchtere, kille stem van de rede in
mij te doen verstommen. Ik sluit mijn ogen, ik luister niet meer, één enkel concreet
beeld, een gruwelbeeld vervult mijn ganse sidderend wezen: de gedwongen marteling
van een dier!
Dat komt wellicht omdat ik in mijn jeugd die droeve taferelen jaren lang heb
bijgewoond, omdat ik geleefd heb in een milieu van wetenschappelijke mensen voor
wie de vivisectie, in die tijd, de grote openbaringsbron van de fysiologische kennis
was.
Aan het lijden van de dieren dachten zij geen ogenblik, die mensen. De dieren
waren hun onderwerpen, hun proefnemingsmateriaal, hun werktuigen, als 't ware.
En zij hadden ook geen medelijden, want zij voelden niet de minste wreedheidsschuld.
Zij waren zich innig en ernstig bewust enkel voor de vooruitgang van de wetenschap
en voor het geluk van de mensheid te werken. De lillende ingewanden van een
levend-opengesneden dier hadden voor hen slechts de ge-
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compliceerde betekenis van een moeilijk probleem, dat zij, met al de krachten van
hun geest moesten trachten op te lossen.
Zo namen zij, onder meer dieren, proefnemingen op een hond, waarvan ik mij het
leven en het lijden goed herinner. Juist omdat hij zo lang, zo betrekkelijk lang, onder
die steeds herhaalde proefnemingen geleefd heeft.
[Voor het vervolg zie p. 320, Over dierenbescherming]
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Van de hak op de tak
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Aan zee
Ik heb vandaag de zee zien zingen...
Ik weet zelf niet waarom ik zeg ‘zien zingen’, want eigenlijk moest ik haar hebben
hóren zingen; doch neen: ik zág haar zingen.
Zij was licht-reseda van kleur en de mooie ondergaande zon deed als een
eindeloos-lang oranje lint over de golfjes wapperen. Het wapperde en tintelde, vol
gouden schubbetjes en spatjes en 't scheen te leven en te lachen, te jubelen van rijke,
jonge vreugd.
Enkele schuitjes dreven rustig aan de oppervlakte, zwart bijna tegen de lichte
einder. Zij schenen roerloos te liggen, alsof zij weldra zouden slapen gaan. De zee
ook zou weldra gaan slapen. Maar op delange strandmuur was 't nog vol van leven
en beweging en hele benden jongelui en jonge meisjes wielerden er vrolijk heen en
weer in de stille, rijke zaligheid van 't avonduur.
Blote halsjes, korte rokjes, witte kousjes, witte schoentjes; wangen die bloosden
en ogen die straalden: het deinde zachtkens in een eindeloos ritme heen en weer; het
zong, zoals de zee daar in de diepte; het zong, in lichte, tere kleuren; en de
doorschijnende, als 't ware met licht-en-goud-doorweven sluiers, die van de schouders
en de mutsjes naar achter woeien, leken wel glanzende en schitterende flarden en
rafels, ontvlokt aan 't grote, brede glorie-lint van weelde daar beneden, zoals het over
de opalen zee van het gele strand tot aan de wegblauwende einder deinde.
Jeugd, bekoring, frisheid, levensvreugde! Rhythmus van gezondheid en geluk!
Vertrouwen in het leven en geloof in de toekomst. Oord van vrede, laatste klip van
veiligheid midden in de maalstroom van de oorlogsstormen!
Zo deinde 't heen en weer, in glimlachende zaligheid, zolang
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de zon, gelijk een rood-oranje bol over de lage einder hing en 't lint van licht en
schubbegloed deed spelen over de gestilde golven. Maar langzaam aan begon alles
te tanen en meteen schenen ook weg te smelten de blote halsjes, de korte rokjes, de
witte kousjes en de witte schoentjes. De giechelende stemmen klonken schaarser, de
ogen keken ernstiger, de wangen bloeiden doffer in de vervagende gezichten. Iets
kils en zwijgends kwam zweven over zee en strand, en de geluiden die nog hoorbaar
waren, klonken harder op zichzelf en versmolten zich niet meer in de zangerige
harmonie van het geheel.
De rode zon ging onder, heel stilletjes zich verdrinkend in de zee. 't Was wel alsof
ze zich verdronk, maar het was ook alsof ze zelf gans de wijde zee in zich zou
opslorpen. Doch de zee werd machtiger en groter in de strijd en toen zij 't laatste
rood had opgeslokt scheen zij nog vaal te toornen en worstelde de laatste gloed van
't wapperend vuurlint uit haar golven weg.
De laatste blote halsjes en de laatste witte beentjes waren huiverig verdwenen. De
zang van zee en strand was uitgestorven, de glimlach van de wereld was verstard en
zware ernst scheen neer te zijgen.
Toen zag ik langzaam een groep donkere mensen naderen. Het waren jonge meisjes
in rouwsluiers, vergezeld van een heer met grijze haren en een rouwband om zijn
hoed. De meisjes hadden fijne enkeltjes en elegante houding. De heer had iets
gebogen-deftigs. Zij gingen zitten op een bank en staarden naar de zee.
Lang staarden zij zonder een woord te spreken. Hun zwijgen paste bij de stilte van
het uur. Zij staarden en staarden en hun gezichten zagen bleek, wit-bleek, als 't ware
manebleek onder de zwarte sluiers.
Toen wisselden zij eindelijk enige woorden in ondertoon en ik hoorde een
uitheemse, welbekende taal. Ik stond op korte afstand en kon vernemen wat zij zeiden.
Zeer gewone, doodgewone dingen. Over de zee, over het laatste na-schijnsel van
de verdwenen zon, over het vaal geklots der kalme golven. Dan weer de stilte, de
peinzende, starende, bespiegelende stilte.
Twee witte meisjes en twee jongelui wielerden in groep nog
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even langs, uitbundig giechelend en lachend. De grijze heer en de zwarte meisjes
keken even om en staarden met een lange, heimweeïge blik het vrolijk troepje in de
schemering na.
Toen stonden zij langzaam op en kuierden verder. Langs de strandmuur en in de
hotels begonnen de lichtjes te pinken. Hoog op de vuurtoren zweepte het draailicht
zijn witte stralenbundels over 't vale water en de blonde duinen.
Vaag versmolt zich 't rouwend troepje in de duisternis, als iets dat wegsterft. Licht
en lachend kwam het vrolijk troepje nog eens aangewielerd, als ter jubelende
verovering van jong en fris geluk.
En 't was alsof ik had gezien een beeld van oorlog en van ballingschap, naast een
beeld van vrijheid en van vrede.
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Echt buiten zijn
Mijn goede vriend Louis Couperus heeft ons onlangs aardig onderhouden over
buitenleven en wel voornamelijk over 't leven buiten, van mensen uit de stad. Mag
ik, als geboren buitenman, die, tot vóór de oorlog, nagenoeg zijn ganse leven buiten
heeft gewoond, daar nog een woordje aan toevoegen? Er zijn diverse, en zeer aparte
categorieën van wat ik maar zal noemen ‘stads-buitenmensen’.
Er is de meneer en de mevrouw, die met hun gezin naar buiten gaan, omdat het,
na een zekere datum, niet chic meer is nog in de stad gezien te worden. Iedereen kent
dat genre. Meneer is meestal brommig gestemd; mevrouw en dochters klagen aan
één stuk door over gebrek aan comfort, eenzaamheid, slecht weer en dergelijke. Ik
heb zo eens een jong meisje in de volste ernst horen verklaren, dat zij nooit zou willen
buiten leven, omdat... er 's avonds niet genoeg lantarens in de straten brandden. Dat
soort mensen beschouwt 't leven buiten als gevaarlijk en onveilig; en, voor wat er
zoal in de natuur te zien is, houden zij er nagenoeg de begrippen op na van dat dolle
personage uit Tristan Bernards allergeestigste satire Le cultivateur de Chicago, voor
wie de aardappelknollen op de bomen en de peren in de grond groeien.
Een tweede soort ‘stads-buitenmensen’ zijn diegenen, die werkelijk met liefde
naar buiten gaan en er dan ook volop, op hun manier, van het buitenleven genieten.
Zij hebben eenvoudig hun gewoon dagelijks bestaan in een andere omgeving
verplaatst en doen alles wat zij kunnen om daar vooral niets aan te wijzigen. Zij staan
laat op en gaan laat naar bed, evenals in de stad; zij gaan buiten zitten of liggen ‘met
een boek’ (wat nog heel iets anders is dan een boek lezen), evenals zij vroeger deden
op hun kamer; zij zoeken vooral ‘gezelligheid’ en hun grootste genot en luxe is buiten
een of meer logés te kunnen
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hebben, ook alweer precies gelijk in de dierbare stad. Het enige verschil voor hen is,
dat zij groen en bomen zien in plaats van stof en muren en dat aldoor 't bewustzijn
in hen leeft, dat zij ‘gezondheid met lepels’ innemen.
Maar er bestaat een derde soort ‘stads-buitenmensen’, die absoluut niets van hotelof kasteelleven willen weten en, als ze eenmaal naar buiten gaan, dan ook, onder elk
opzicht, ‘echt buiten’ willen zijn; met andere woorden dat zij niets meer willen om
zich heen wat hen nog aan 't stadsleven doet denken. Liefst nemen ze dan hun intrek
bij een boer en delen er het echte en eenvoudige boerenleven.
Ik herinner mij twee anekdoten uit dat soort van leven, een in Amerika, en een in
Vlaanderen, die beide typisch zijn.
Een vriend uit New York had mij voor enkele dagen uitgenodigd, om met hem en
zijn gezin en enkele kennissen eens het echte buitenleven te genieten.
Wij vertrokken op een ochtend met de trein, langs de mooie Hudson River en na
enkele uren sporen stapten wij af aan een klein station, midden in de Catskill
Mountains.
Daar stond vóór 't stationnetje een grote open boerewagen, dik belegd met hooi.
Glimlachend kwam de gastheer naar mij toe en zei: ‘Ziedaar onze break’. De jonge
meisjes uit ons gezelschap waren er alvast joelend naartoe gevlogen en allen nestelden
wij ons daar zo goed en zo kwaad als het ging neer, en weg reed de wagen, bespannen
met twee sterke paarden, de mooie bergen in.
't Was niet onaardig. 't Was leuk en grappig, vooral voor een poosje. Men scharrelde
en vocht met hooi, men buitelde elkaar omver in 't hooi; men stopte hooi in zijn mond
en deed of men koe was of paard; maar de echte aardigheid was er natuurlijk nogal
gauw van af; het hooi broeide, en stak, en kittelde, en er zaten ook beestjes in; kortom,
na een paar uur of wat snakte men naar het einde, althans naar iets anders. Welnu,
er was geen ‘anders’. Het echte, natuurlijke buitenleven bestond voor de Amerikaan
dáárin, dat men een boerewagen huurde met wat hooi en daarmee rondtoerde, dag
in, dag uit, zolang men buiten blijven wilde. Later hoorde ik dat het georganiseerde
ondernemingen zijn: ondernemingen van natuurleven voor steedse Amerikanen! Ik
blaas er nog van en
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het kittelt mij nog in de rug als ik eraan terugdenk.
Echter, ernstiger bedoeld en gevoeld, was het geval met de familie in Vlaanderen.
Een mij zeer goed bekende familie uit een grote stad wenste voor een poos het
echte natuur- en buitenleven te genieten en nam daarvoor haar intrek op een boerderij,
waarvan ik de bewoners ook bijzonder goea gekend heb. De afspraak was: ‘Alles op
de boerderij gaat gewoon zijn gang alsof wij er niet zijn. Wij eten 't zelfde wat u eet,
wij slapen in dezelfde bedden als waar u in slaapt en verder zijn we van weerskanten
vrij en bemoeien ons niet meer met elkaar dan we wederzijds verkiezen of begeren.’
Ik ben benieuwd hoe dát zal lopen! dacht ik in mezelf, toen ik van die schikking
hoorde. En, na een paar weken, de ganse familie op een wandeltocht ontmoetend,
stoof ik op hen af en vroeg hun hoe ze 't op de boerderij wel hadden.
Zij waren verrukt, opgetogen, in de wolken! Alles liep zó goed, die mensen waren
zó aardig en 't ging er alles zó natuurlijk, zó natuurlijk! Jammer dat hun vakantie nu
om was; zij moesten de volgende dag weg, maar zij zouden terugkomen, o, vast en
zeker misschien nog wel vóór 't einde van de zomer!
En de boeren?...
Drie dagen later kwam ik op de boerderij en vond daar mensen, die ik haast niet
meer herkende. Zij waren stil geworden, zij leken mij verbleekt en vermagerd; de
vader liep met gefronste wenkbrauwen rond, de moeder zuchtte af en toe en 't kwam
me voor dat de dochter pas gehuild had.
- Geen aardige gasten gehad? vroeg ik bezorgd.
- O, zeker, beste mensen! vielen zij allen dadelijk in.
- Maar... ach, meneer, weet u...
't Was eigenaardig, zij aarzelden, konden haast geen woorden vinden om hun
gedachten en gewaarwordingen uit te drukken. Ik moest het er letterlijk uit trekken,
en toen vernam ik, zo met brokjes en stukjes, hoe die mensen zich voor hun gasten
voortdurend gegeneerd hadden, hoe ze aldoor benauwd en beklemd waren geweest,
hoe ze zich nooit, ondanks de afspraak dat alles gewoon en natuurlijk zijn gang zou
gaan op de hoeve, een enkel ogenblik, naast die vreem-
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den, natuurlijk en gewoon hadden gevoeld! Alles was toch goed gegaan en zij waren
tevreden, zei de vrouw, maar... ach, ze zouden het in 't vervolg maar niet meer
herbeginnen.
En mijn steedse vrienden, die daar helemaal niets van gemerkt hadden en
vertrokken waren met de vaste overtuiging, dat alles zo bijzonder echt gewoon en
oer-natuurlijk was geweest!
Ach, ach, die échte, ‘stads-buitenmensen!’
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Het algemeen verlangen
O, die oorlog, die oorlog, hoe lang zal hij nog duren?
Zal de steeds teleurgestelde hoop op vrede de ganse wereld zó vermoeien en
ontzenuwen, dat er in de mensen zelfs geen kracht tot vreugde meer zal overblijven
om het vredesfeest te vieren als het ogenblik gekomen is waarop het nog eenmaal
gevierd zou kunnen worden? Of zal er werkelijk nooit meer vrede op aarde komen;
en zal die vriend van mij, - een Frans soldaat - die ik verleden jaar te Parijs, ontmoette,
de wrede waarheid hebben uitgesproken, toen hij mij gelaten en berustend zei:
- J'ai l'impression que je ne quitterai plus jamais mon uniforme.
Wie weet? Wie zal het zeggen?
Ik waag het erop iets neer te schrijven, enkele eenvoudige gewaarwordingen en
gedachten, zoals ze zich van lieverlede, naarmate de oorlog langer duurt en duren
blijft, met de kracht van een toenemende obsessie aan mijn geest opdringen.
Laten we globaal eens aannemen, dat er vijftien miljoen mensen tegenover elkander
in het veld staan. Vijftien miljoen mensen, die slechts één taak, één doel, één plicht
hebben: elkander te doden! Daartoe zijn allen, of bijna allen, ieder ogenblik bereid.
De overgrote meerderheid kent slechts één algemeen verlangen: de vijand te doden!
En toch: als men nu individueel aan ieder van die vijftien miljoen mensen vroeg:
‘Wat zoudt ge liever doen: blijven doorvechten of vrij en vreedzaam weer naar huis
toe mogen gaan?’ hoevelen of, beter gezegd, hoe weinigen zouden antwoorden:
‘doorvechten!’
Men moet niet trachten die dingen te doorgronden. Ze zijn niet te doorgronden.
Men staat voor het brutale feit en redeneren helpt niets. Het geeft ook niets of men
gaat opsporen

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

441
wie al of niet de schuld heeft aan die oorlog, noch wie voor recht en wie voor onrecht
vechten. Ik voor mijn part, ben ervan overtuigd dat ik de schuldigen ken; en gij,
geachte lezer, meent ze waarschijnlijk van uw kant ook te kennen, en wellicht zijn
't niet dezelfden, die door mij worden bedoeld. Het doet er niets toe, het feit blijft:
vijftien miljoen mensen vechten, voor recht of voor onrecht, en blijven vechten,
terwijl op zijn minst 90 procent van die miljoenen ieder voor zichzelf naar niets
anders snakken en verlangen dan naar te mogen ophouden met vechten!
Dat zijn van die nuchtere, elementaire, simplistische, filosofische bespiegelingen
waarmee je opstaat en gaat slapen, waarmee je loopt te wandelen of zit te mijmeren
of te werken, en die je van lieverlede tot een onuitstaanbare obsessie worden. Het
draait in een kringetje rond; er is geen uitkomst en geen eind aan. Ik vecht voor 't
vaderland en jij vecht voor het vaderland. Ik weet dat ik strijd voor recht en vrijheid
en jij meent dat je strijdt voor recht en vrijheid. Ik wil je doden en jij wil mij doden.
En toch snak ik naar vrede en jij snakt ook naar vrede. Maar niettemin vecht ik door
en ook jij vecht door; en zo, allen snakkend naar rust en naar vrede, zullen allen
blijven worstelen en doden, hoelang? hoelang?... tot in 't oneindige. Je voelt dat de
wereld uit haar voegen is gerukt en je vraagt je ook af of ze wel ooit in haar voegen
is geweest. En je gaat de mens beschouwen als een hopeloos ellendig dier; en je kijkt
waarachtig met een soort van afgunst naar de gewone dieren, die je vroeger soms
met geringschatting aanschouwde; naar de honden en de katten, naar de koeien en
de paarden, die nu zo oneindig veel wijzer en verstandiger lijken, sinds het menselijk
dier zo oneindig veel dommer en achterlijker is geworden.
't Geeft allemaal niets en ook mijn zeurige beschouwingen hebben geen de minste
waarde. 't Is of je met je kop tegen de muren liep. Het mensdom heeft krachten
ontketend, die het niet meer kan beheersen. Stellig zijn thans de gelukkigsten zij, die
machinaal kunnen voortleven, zonder nog aan iets te denken.
Maar wie kan dat?
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In 't water
Des canons, des munitions!
De dame was dik, heel zwaar en dik. Het zou wellicht niet zo
overweldigend-opvallend zijn geweest als ze een donker badpak had gedragen, maar
ze droeg een mauve badpak en toen ze een paar keer flink had ondergedoken en dat
mauve badpak glimmend-nat te voorschijn kwam en nauw beplakte en mouleerde
alles wat er onder zat, toen werd het wel heel erg, geweldig en opvallend erg.
- Des canons! des munitions! riep plotseling iemand tussen twee schuimende
golfslagen door. Die iemand was, naar ik geloof, een Belg; wie weet, misschien een
Belg die in het leger had gediend of nog wel plan had om er heen te trekken. Een
korte lach bejegende heel eventjes het twijfelachtige gehalte van zijn aardigheid.
De dikke dame, die de uitroep had gehoord, keek hem streng en strak aan, scheen
in haar geest te peilen, te ijken wat hij wel waard kon zijn. En daar het was een sterke,
flinke, jonge kerel, scheen 't onderzoek haar te bevredigen, want zij riposteerde, in
dezelfde taal die hij gebruikt had:
- Dans l'Yser on peut aussi nager!
En op de gezichten van de omringende baders kwam even een eigenaardige,
raadselachtige glimlach; en een was er die stilletjes in zijn natte handen klapte en
tweemaal halfluid riep:
- Bravo! Bravo!

Bain mixte
Het is een héél mooi jong meisje of vrouwtje en zij stapt recht van uit haar badkoetsje
in 't water, heel eventjes huiverend en
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met de fijne toppen van haar blanke vingers het water aanvoelend. Dan bukt zij zich,
maakt haar borst nat en dompelt onder. Zij zwemt even, staat weer overeind, kijkt
met aandacht in de richting van de badkoetsjes.
De andere baders, vooral de mannelijke, hebben haar dadelijk opgemerkt. Zij is
zo mooi en heel alleen; zou er wellicht een kansje zijn intiemere kennismaking met
haar aan te knopen? Zij zwemmen om haar heen en kijken naar haar frisse schoonheid,
begerig, opvallend. Zij is ook zo bijzonder fris en mooi! Werkelijk een beeld van
roze blankheid en harmonieuze vormen: een volmaaktheid!
Maar zij lijkt schuchter en zelfs een ietsje prude, en blijkbaar hindert haar al die
opdringerige bewondering. Zij werpt schuwe, achterdochtige blikken om zich heen
en dan staart zij weer strak, en ongeduldig als 't ware, met wenkbrauwen die zich
even fronsen, naar de lange rij der badkoetsjes op 't strand.
Op wie wacht ze, en wie moet daar vandaan komen, een ‘hij’ of een ‘zij’? Doch
er komt niemand en zij krijgt het zo benauwd, dat ze met haast weer uit het water
schrijdt en in een der badkoetsjes, in nummer 24, verdwijnt.
In 't water is een nieuwe gast verschenen, een heer van middelbare leeftijd, maar
flink nog, sterk-gespierd en van potige allure. Zoekend en teleurgesteld kijkt hij even
om zich heen en dan naar de lange rij der badkoetsjes op het strand. Ook zijn
wenkbrauwen fronsen zich en hij staart misnoegd.
Daar gaat het deurtje van nummer 24 weer open. Hij ziet haar en wenkt en zij ziet
hem en haar mooi gezicht bloeit onder een stralende glimlach open. In een twee drie
is ze bij hem en lachend wisselen zij enige woorden met elkaar en samen verdwijnen
zij onder een schuimende golf.
En de bewondering van de overige baders betuigt zich voortaan stiller en
bescheidener, en vanop een eerbiedige afstand.

Vrij bad
Ik denk: een vader met zijn beide jonge jongens!
Zij hebben zich daar uitgekleed op 't blonde strand, onder de
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duinen, ver van de mensen, en zo, in hun korte, rood-en-witgestreepte zwembroekjes
gaan zij te water.
De zee is hier veel frisser dan ginds bij de grote badplaats, waar de menigte krioelt.
De vader, die goed zwemmen kan, leert zijn beide knapen zwemmen. Zij hebben
dolle pret onder elkaar en 't is alsof de ganse zee en 't ganse strand hun alleen
toebehoorde. De blanke meeuwtjes, die rustend, als papieren scheepjes op het water
deinen, schijnen mee van hun pret te genieten en andere meeuwtjes, die door de lucht
zweven en zigzaggen, zingen met schrille stemmetjes hoe heerlijk het hier is, zo vrij
en ver van de mensen.
En als het bad genoten is en als zij weer zijn aangekleed, stappen de vader en zijn
zonen langs het strand met lichte tred gelijk drie kameraden huiswaarts en 't valt mij
op, dat ze geen blik zelfs gunnen aan 't gedoe van de luxebadplaats, in en om het
water.
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De drang van de komende geslachten
- Heb je wel gemerkt, zei mijn vriend, terwijl we samen, in de stralende zon, onder
de blauwe hemel, langs het heerlijke strand, tussen de warme, blonde duinen en de
paarlemoeren, frisse golven wandelden, - heb je wel gemerkt hoe de vrouw sinds de
oorlog anders is geworden dan ze vroeger was?
Mijn vriend is filosofisch aangelegd. Hij houdt van redekavelen en zelfs van
redetwisten: hij noemt dat hersengymnastiek. Hij wil volstrekt niet per se altijd gelijk
hebben: hij steekt maar licht op en wil gaarne dat zijn tegenspreker ook een licht
opsteekt; en om die beide lichten danst hij dan als een vlinder met zijn woorden, die
heus wel eens de uitdrukking kunnen zijn van werkelijk knappe en gezonde
beschouwingen en gedachten.
- De vrouw anders geworden dan ze vóór de oorlog was: hoezo? vroeg ik.
- Versta mij goed, zei hij. - Ik bedoel eigenlijk de vrouw die nog geen vrouw is.
Ik voelde mijn wenkbrauwen zich samentrekken en een groef van ingespannen
denken door mijn voorhoofd fronsen.
- De vrouw, die nog geen vrouw is, herhaalde ik heel langzaam. - Wat voor een
eigenaardig wezen is dat dan wél?
- Het jong meisje! verklaarde hij zwaar-ernstig, bijna plechtig.
Ik boog stilzwijgend met het hoofd.
- Het jong meisje, zei hij, - is gans anders geworden dan zij vóór de oorlog was.
In het jong meisje, voer hij filosofisch voort, leeft en trilt op dit ogenblik, onbewust,
een zware tragiek.
- Wat vertel je mij daar! riep ik verbaasd. En ik wees hem naar de lichte, vrolijke,
giechelende, als levenslustige vlinders fladderende meisjes om ons heen.
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- Schijn, niets dan schijn, antwoordde hij chagrijnig. - Zelfverblinding,
zelfbegoocheling, des te dieper tragisch door het contrast met de werkelijkheid.
- Je bent vandaag niet erg vrolijk gestemd, merkte ik op.
- Ik ben gewoon filosofisch gestemd, zei hij. - Ik zie de dingen, dwars door hun
uiterlijke schijn heen, zoals ze in werkelijkheid bestaan. Wat doen toch al die jonge
meisjes op de wereld? Wat is hun levensdoel? Een man te hebben! Vrouw en moeder
te worden; is 't niet? Daarom maken ze zich mooi; daarom kleden ze zich licht, o zo
bijzonder kort en licht nu deze zomer; en daarom ook is 't dat ze giechelen, en lachen,
en met hun ogen lokken, merk je dat dan niet?
- Mijn jaren... mijn grijze haren... in zoverre die nog voorradig zijn... zuchtte ik.
- Ik spreek niet voor jou! riep hij bits; - ik spreek in 't algemeen. En plotseling
draafde hij in één adem door:
- De oorlog verslindt elke dag duizenden en duizenden mannen. Iedere jonge man
die sneuvelt is er een, die aan een jong meisje wordt ontnomen. Wij hebben samen,
nietwaar, die eindeloze optochten van bataljons en regimenten naar de fronten zien
vertrekken. Heb je dan niet naar de ogen van de meisjes gekeken, toen die ontelbare
massa's voorbijgingen? Ze hunkerden, kan ik je zeggen; ze hunkerden en smeekten!
Stel je eens het omgekeerde voor. Stel je eens even voor, dat het de jonge meisjes
zijn die ten oorlog trekken en verminkt worden en sneuvelen, terwijl wij, de jonge
mannen, hier alleen achterblijven! Wij zouden niet zwijgend toezien en hunkerend
smeken! Vloeken en verwensen zouden wij; razen en in opstand komen! Ons goed,
ons liefst bezit, met hand en tana verdedigen! Maar de vrouw is zwak. Zij raast en
vloekt niet en haar enige verdedigingsmiddel is haar gratie en verleidingskracht.
Begrijp je: het jonge meisje is mooier, koketter, verleidender geworden. Dat is de
strijd om het bestaan. Zo krijgt ze misschien nog een man, een van de weinige die
uit de chaos van vernieling zullen overblijven. Zo volbrengt ze misschien nog haar
roeping: de vrouw, de moeder!
Mijn vriend maakte een breed gebaar, zijn rechterarm streek over zee en strand
en duinen; en hij verkondigde:
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- Maar er is meer; en 't raakt de diepste diepten en de oorsprong en de toekomst van
heel ons menselijk bestaan! De jonge vrouw is slechts het onbewuste werktuig van
eindeloosmachtige, verborgen krachten. Achter haar verleidingsglimlach ontwaar ik
de drang van de komende geslachten, het willen-tot-het-leven-komen van de
duizenden en de miljoenen ongeboren wezens, die de milde natuur tot wederbevolking
van de aarde heeft voorbestemd. Begrijp je? Dát is het! Ik begreep; maar vond mijn
vriend wel wat héél zwaar-filosofisch op de hand geworden. En de lichte, vrolijke,
als kapellen om ons heen zwevende jonge meisjes, de gracieuze onderwerpen van
ons zwaar gesprek, fladderden maar lustig voort, en giechelden en lachten; en 't kwam
mij voor dat zij hun levenstaak en doel, bewust of onbewust, heel wat minder tragisch
opvatten dan mijn goede vriend hun in zijn bespiegelende verbeelding wel toedichtte.
Maar... het kon ook enkel schijn wezen, zoals mijn vriend beweerde.
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Eindelijk!
Eindelijk heb ik nu eens, in een Nederlands blad, van de hand van een Nederlander,
een verstandig woord gelezen over België.
Reeds lang was ik aan 't wanhopen. Zo machtig veel onzin was in bijna alle
Nederlandse bladen opgenomen over België en Belgische toestanden, dat ik de
mogelijkheid om nog iets van de waarheid te doen doorschemeren als definitief
uitgesloten beschouwde.
De man, die eindelijk de waarheid heeft gevoeld en dit gevoel aan zijn landgenoten
mededeelde, mogen, in de eerste plaats, alle Belgen dankbaar zijn. Het is mr. J.A.
Blink en zijn artikel verscheen, onder de titel ‘Hoe België zich houdt’ in de oude
Groene van 30 juni.
Mr. Blink heeft, tijdens de oorlog, twee jaar lang in België gewoond en met de
Belgen geleefd, en de Geest van de Belgische natie heeft zich aan hem geopenbaard.
Mr. Blink, goddank, spreekt in zijn artikel niet over Vlamingen en Walen: alleen
over Belgen. En al zijn bevindingen, zegt hij, hebben hem met een diep-gewortelde
bewondering voor de Belgische natie vervuld.
Dat mag ik horen, en dat is verdiend! Mr. Blink is niet een van die congres- en
feestdis-Nederlanders, die, om de zoveel jaren, eens in België enkele dagen gaan
doorbrengen en dan in hun land terugkeren met ideeën over België, waar een Belg,
- om het maar eens triviaal-weg uit te drukken, - gewoon van omvalt. Mr. Blink
heeft, maanden en jaren lang, een gemarteld volk zien leven en zien lijden en de
geest, de machtige, ontembare morele kracht van dat volk is geweldig tot hem
doorgedrongen.
‘In Nederland’, zegt hij, ‘kent men de Belgen niet. Men weet wel vaag hoe ze
vroeger waren, maar niet hoe ze nu geworden
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zijn.’ En hij wijst erop, dat men België vooral niet moet beoordelen naar het beeld
van vele Belgen, die in Nederland gevlucht zijn. Het echte België, meent hij, leeft
nog steeds in België zelf, de gunstige uitzonderingen niet te na-gesproken. Dit is
volkomen waar en dat zal ook later wel blijken. Het enige waar mr. Blink zich wellicht
in vergist, is waar hij schijnt te geloven, dat die Grote Levende Geest van België,
die hij, ondanks menige tekortkomingen en gebreken, zo diep en zo terecht bewondert,
eerst nu, tijdens de oorlog, zich heeft geopenbaard en werkelijk levend en krachtig
is geworden.
Die geest heeft altijd, door alle eeuwen heen, bestaan en alle Belgen, ik zou durven
zeggen zonder enige uitzondering, kennen hem wel. Doch hij slaapt soms en slechts
in wrede tijden van beroering, zoals wij thans doormaken, komt hij weer in zijn volle
kracht aan de oppervlakte van het maatschappelijk leven. Die geest van ironie en stil
verzet is onverwoestbaar. Die geest wordt sterker en scherper, meer ontembaar,
onuitroeibaar, naarmate de dwingelandij harder en wreder drukt. Doodslaan kan je.
De Belg zijn spotlach, zijn stille schimp ontnemen, is onmogelijk. Dat zit hem in de
diepste vezels van zijn wezen. Dat is de eeuwenoude, nooit-getemde geest van
Uilenspiegel! Onze ganse geschiedenis is daar om ervan te getuigen.
Dezelfde geest is het, die hem zijn hart geeft en zijn werkkracht. Zijn hart: het
zachte, goede, trouwe hart van Moeder-Vlaanderen, zoals onze onsterfelijke De
Coster het noemde! Zijn werkkracht: dat taai volharden, dat zich nooit definitief laten
terneerslaan, dat steeds weer-opveren, zodra de druk is weggenomen. Ik zie de naaste
toekomst zwaar in voor mijn ongelukkig en onschuldig vaderland. Ik vrees en
verwacht het ergste, het aller-ergste: de totale vernietiging van elke stad en van elk
dorp, de algehele omwoeling en verwoesting van het ganse land, de complete
herschepping in een barre, naakte, kale woestenij; en als gevolg daarvan de volkomen
ruïne van heel het volk. Welnu: de wereld zal verstomd staan en verbaasd over de
kracht, over de moed en de vlugheid waarmee de Belg zijn land weer op zal bouwen.
Hebt ge wel eens een mierennest verstrooid of zien ver-
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strooien? Delf het maar uit, spit het maar om, verspreid het met grote schopvollen
om je heen; en kom dan eens na enkele uren kijken: de nijvere diertjes keren haastig
van alle zijden terug, werken en zwoegen en na een paar dagen is het nest weer
opgebouwd alsof er niets gebeura was: alleen de slachtoffers die vielen in de strijd
ontbreken. Zo zal het ook met België gaan. Er zullen wonderen verricht worden! En
door zijn tranen en zijn vloeken en zijn razen heen, zal de Belg nog blijven glimlachen
en lachen, en spotten en schimpen, opstaande uit zijn graf, eeuwig jong, fris en jolig,
met op de lippen Uilenspiegels eigen nooghartig-misprijzende woorden:
‘Est-ce qu'on enterre Uilenspiegel, l'esprit, Nele, le coeur de la mère Flandre? Elle
aussi peut dormir, mais mourir, non! Viens, Nele.’
Mr. Blink haalt terloops Pallieter aan. Pallieter is een mooi boek, vol heerlijke
beschrijvingen en wilde levenslust, maar misschien wel wat ál te onbeteugeld wild
en zot. Uilenspiegel is oneindig veel grootser, menselijker, completer. Iedere
Nederlander zou ik het ter lezing willen aanbevelen. Het is de Ziel en de Geest, niet
alleen van Vlaanderen, maar van gans België, en voor een deel ook wel van
Nederland, door alle eeuwen heen.
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China's keizertje
Soms denk ik even, - trouwens zonder enig gevoel van medelijden -, aan dat heel
klein poppenkeizertje van China, dat als kind werd op de troon geplaatst, als kind
onttroond, als kind ten tweede male tot de troon verheven en als kind ook voor de
tweede maal verjaagd, zonder dat al die geweldige gebeurtenissen, waarbij stromen
mensenbloed werden vergoten, zijn onschuldig en argeloos kinderzieltje ook maar
eventjes hebben beroerd.
Wat kan het hem ook schelen en welke wijziging brengt het in zijn kinderlijk
bestaan, of hij, al of niet, op een van de machtigste tronen van de wereld zit! Is het
genot van een speeltuig of het snoepen van een brokje lekkernij voor hem van niet
veel groter waarde?
‘La douleur est un fruit. Dieu ne le fait pas croître sur la branche encore trop faible
pour le porter,’ schreef Victor Hugo.
Het klein ex-Keizertje zal wellicht nooit een regel van Victor Hugo's werken lezen,
maar later misschien wel het leed gevoelen van gebeurtenissen, die thans voor hem
geen de minste betekenis hebben.

Kranten in oorlogstijd
Sinds weken en sinds maanden lees ik geen couranten meer. De couranten liggen
met de brieven naast mijn bord bij het ontbijt en ik schuif ze achteloos opzij en lees
mijn brieven.
De huisgenoten komen één voor één beneden en vragen mij welk nieuws er van
de oorlog is.
Ik weet het niet. Ik haal mijn schouders op, antwoord, volkomen onverschillig:
- 'k Zou het niet kunnen zeggen.
- Hoe is 't toch mogelijk! roepen, op een toon van diepe verontwaardiging, de
huisgenoten. En zij nemen de couranten op en doorlopen ze met spanning. Zij lezen
één voor één de leugengrammen en verkondigen met luider stem de vreselijke of
opwindende, of gruwelijke inhoud.
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Zo weet ik wat er staat in de couranten zonder ze te lezen.
En 't is althans zóveel gewonnen op de korte duur van 't kostbaar leven; en de
mooie uren die ik anders zou besteden aan het volkomen nutteloos en overbodig
lezen van de couranten, ga ik veel aangenamer doorbrengen aan 't strand, waar
aardige, frisse meisjes kuieren in lichte jurkjes, of in de bossen en de duinen, waar
zo verrukkelijk-zoet de vogels zingen, die ook geen kranten lezen, maar het lustig
spel der liefde spelen, zoals ook vele mensen zouden kunnen doen, als ze maar niet
de schoonste uren van de dag verbeuzelden... met kranten-lezen.

De aap
Ze zijn onder het bombardement uit hun stad gevlucht en naar hier gekomen met 't
kostbaarste dat ze bezaten: hun geld, enkele kleine souvenirs en juwelen, en hun aap.
De aap is meegekomen in een mand, die man en vrouw om beurten hebben
voortgesjouwd; en nu zit hij, gezond en wel achter het rasterwerk, in een vrij ruime
kooi, die de baas, in een hoek van hun klein vluchtelingenkamertje, heeft in elkaar
getimmerd.
Zij brengen mij vóór 't rasterwerk en laten mij het dierbaar wezen zien. Ze zijn
vertederd. Ze hebben geen kinderen. Ze bezitten slechts hun aap.
Zij lijden vreselijk aan verlangen naar 't geboorteland, aan heimwee. Ze zouden
naar hun stad willen terugkeren, maar kunnen geen toelating meer bekomen. Hun
enige troost in ballingschap is nu hun aap.
- Hij herinnert ons voortdurend aan ons land, zegt de man.
- Wij waren zo bang, dat hij in den vreemde niet zou aarden, zegt de vrouw.
Ik kijk hen beiden aan. Zij hebben tranen van ontroering in de ogen en staren, als
begoocheld, naar de aap.
- Is hij wellicht bij u aan huis geboren? vraag ik.
- O, neen, meneer, een neefje bracht hem voor ons mee uit Afrika.
Hoe vreemd! Die twee eenvoudige mensen vrezen heimwee
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voor hun aap, omdat hij vanuit België naar Holland is overgebracht. Hebben ze dan
niets van die vrees gevoeld toen het dier vanuit de Afrikaanse wildernis in de Europese
huiskooi werd verplaatst?
Neen; daar hebben ze zelfs niet eenmaal aan gedacht. De aap begon voor hen pas
zijn bestaan, van 't ogenblik dat hij bij hen in huis kwam; en ik begrijp dat het hun
eigen heimwee naar hun eigen land is, dat zij ook bij hem vrezen te voelen.
Stil zit even de aap op zijn stokje en kijkt ons met zijn diepe, helderbruine ogen
aan. En in die wijze ogen schijnt een verre oneindigheid te liggen, als van lang
vervlogen dingen die hij zich herinnert en waarvan wij niets kunnen begrijpen.
- Hij denkt toch nog wel af en toe aan zijn tehuis, glimlacht de vrouw vertederd.
En de man, terwijl hij even het glad-harig kopje streelt:
- Ach ja, hij zal zo blij zijn als hij weer in zijn eigen huizeke zit, niewaar, Co-tje!
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De laatste oorlog
‘Deze vreselijkste aller oorlogen moet de laatste zijn. Wij moeten het ditmaal eens
en voor altijd uitvechten, opdat onze kleinkinderen en achterkleinkinderen voor het
lijden en de gruwelen van de oorlog zouden gespaard blijven.’
Die onzin, die akelige, hatelijke onzin hoort men telkens weer, uit de mond van
vriend en vijand, in beide kampen herhalen.
Waarom moet juist deze oorlog de laatste zijn, en waarom waren dat niet al de
voorgaande? Was b.v. het Napoleontisch tijdperk niet gruwelijk genoeg om het
besluit te vestigen voor eeuwig en altijd aan alle oorlogen een eind te maken?
Onzin! Onzin! Onzin!
Laten we toch beginnen met deze oorlog, als we kunnen, tot een goed eind te
brengen, zonder ons te bekommeren om wat de wereld, als ze nog bestaat, over vijftig
of honderd jaar zal doen of wensen.
Wat 'n verwaandheid, te denken dat wij over de toekomst zouden beschikken!
Historie zal deze oorlog over honderd jaar geworden zijn; historie, evenals al de
andere oorlogen, en meer niet. En als er over honderd jaar nog eens een wredere
oorlog woedt dan deze, dan zal het misschien gaan om opvattingen en geschillen,
waarvan wij thans zelfs in de verste verte geen vermoeden hebben.
Want dat de mens ooit een vredelievend dier zou kunnen worden, daaraan geloof
ik niet.
Daarvoor zou hij zijn aard, door alle eeuwen heen, moeten verloochenen.

Grote praters
De Grote Praters voeren nu en dan het woord en heel de wereld luistert, in ademloze
spanning. Zullen nu eindelijk eens de woorden van verlossing klinken, waarop het
ganse lijdende mensdom al sinds jaren wacht? De vurige hoop blijft leven, ondanks
alle vroegere teleurstellingen.
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De Grote Praters praten en de klanken van hun stemmen galmen wijd over de ganse
wereld uit. Wat hebben ze nu eigenlijk alweer gezegd?
De een heeft het gehad over een bokspartij, en heel de droeve wereld heeft een
ogenblik pijnlijk-hardop gelachen.
De andere had het over 't Zwaard...!
Men zou het haast niet meer geloven, maar het is zo: hij had het alweer over het
zwaard! Over het zwaard, dat uit de schede was getrokken, en dat niet in de schede
weer terug zou gaan alvorens dit, alvorens dat, alvorens de goddelijke wraak, die hij
tot steun gerequireerd had, de snode vijanden zou verpletterd en vernietigd hebben.
Een derde, die reeds oud was, en een zwakke, afgematte stem had, sprak van vol
te houden ‘jusqu'au bout.’
Er is al heel wat lelijke litteratuur ontstaan sinds deze oorlog, maar op nog eindeloos
veel lager peil dan het geschreven woord staat het gesproken woord van de Grote
Praters.
Ze moesten zelf eens, met ransel en geweer, onder het loeien van de barstende
bommen, ‘jusqu'au bout’ in de vuilheid van de loopgraven doordringen; of een
bokspartij aangaan met handgranaten; of een aanval uitvoeren met het zwaard, ja,
vooral een aanval met het Zwaard, flink getrokken uit de schede en gestaald door
Gods gerequireerde zegen... en dan daarna eens komen praten, als ze bij toeval nog
zouden bestaan!
Wij leven onder de censuur van het geschreven woord, en hoe! Waarom niet een
censuur op het gesproken woord van de Grote Praters? Als ik er iets aan te zeggen
had, zouden ze gauw ‘à l'ombre’ zitten, zoals de Fransen het leuk uitdrukken. Ik zou
ze opruimen, al was 't alleen maar om de laag-bij-de-grondse gemeenplaatsen en
slecht-gestileerde banaliteiten, waar ze telkens weer mee voor de dag komen.
De Engel des Verderfs zou ik er met het Zwaard op lossturen!

Op de kaart
Op de grote wereldkaart zie ik in felle kleuren al de schone landen die ik vroeger
heb bereisd en waar ik weer zo graag
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eens heen zou gaan.
Hoe ging dat toch ook weer? 't Is al zo eindeloos lang geleden, dat ik mij haast
niets meer herinner.
Toch herinner ik mij nog iets.
Je kon over de grens in België komen, zonder door de elektrische draadversperring
te worden doodgebliksemd.
Je kon met een boot naar Engeland varen zonder door een onderzeeër te worden
getorpedeerd.
En je kon zelfs in Duitsland geraken zonder krijgsgevangen of gedeporteerd te
zijn.
Het is niet te geloven! 't Lijkt alles wel een droom, of een idylle, door een argeloos,
kinderlijk dichtersgemoed verzonnen!
Nu reist men op de kaart, met zijn herinneringen en gedachten.
Zal men ooit weer anders reizen? Grote geesten met veel menselijke ervaring
wagen zich aan beschouwingen, aan voorspellingen. Wie weet? Het is niet absoluut
onmogelijk, zeggen zij.
En ze wijzen je op de kaart de uitgestrekte streken waar je, zelfs nú nog, veilig
reizen kunt: van Amsterdam naar Arnhem, van Den Haag naar Zaltbommel en nog
even verder, als de trein maar niet derailleert, of als je fietsband maar niet springt,
want dan zit je op de hei, en de hei is groot, en de dagen worden korter, en iedere
fietser weet, nog beter dan een filosoof, wat het tegenwoordig zeggen wil en wat het
kost om een nieuwe fietsband te bekomen.
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In de natuur
Voor het eerst, na drie eindeloze, lange jaren, ben ik weer eens een dag buiten geweest.
Ik leefde in de waan, dat ik dit reeds vroeger, en herhaaldelijk, had gedaan; want
talloze malen, had ik, gedurende dat lange tijdsverloop, inderdaad de stad verlaten.
Nu weet ik echter, dat het slechts schijn en illusie was.
In 't liefelijk oord waar ik geweest ben, staat geen enkel kasteel, villa, of hotel. Het
ligt ver verwijderd van alle grote verkeerswegen en toeristen of excursionisten worden
er niet gezien. Het is de wijde, stille, landelijke eenzaamheid van de vruchtbare
velden.
Er ligt een grote boerderij, als een eilandje in 't midden van een zee; en aan de
verre einder nog een boerderij, en dat is alles. Daar overheen de grandioze blauwe
hemelkoepel, met de stralende zon en de schitter-blanke, hoogdrijvende wolkjes.
In die stille uitgestrektheid heb ik een dag lang rondgewandeld. De boer ging met
mij mee en samen keken wij en spraken over wat wij zagen.
Wij zagen, het land! De nog groene tarwe rees rechtop, met al haar dikke, zware
aren, als een weelderige muur van ondoordringbaarheid. Daar stond het goede, milde
menselijke voedsel te wachten op de hand die het zou oogsten. Er steeg een malse,
zoete geur uit op. Het rook naar verse tarweboterhammen. En over die brede rijkdom
hingen de leeuwerikjes hoog in 't fijn azuur te orgelen en te trilwieken; en 't was alsof
zij eindeloos en alom zongen de zacht-poëtische lof-en-jubelzang van zoveel goede
weelde en geluk.
De rogge was reeds rijp en stond gemaaid in schoven op het
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stoppelveld. Het waren, in de stille, gouden avond, die zacht naderde, als schone
blonde vrouwen, die elkanders gestalten beschermend omarmd hielden. Zij wierpen
lange, dwarse schaduwen ver vóór zich uit en over 't bruine goud van de korte
stoppelhalmen zweefden kleine kapelletjes: oranjerode en hemelsblauwe, die met
elkaar schenen te stoeien, of even stil, met mes-fijn dichtgeknepen vleugeltjes op
een graspijltje zaten, als in roerloze bespiegeling.
De haver leek van verre op een onbewogen, lichtgele zee. Zo straalde zij zacht
naast het donkere groen van de tarwe maar als men er dichtbij kwam zag men hoe
zij leefde, hoe al haar gele belletjes schenen te tintelen en te trillen en hoe er kevertjes
aan hingen: glanzend-bruine en glanzend-groene, die dan eventjes hun vleugels
openspreidden, een poosje als het ware met kruiselings-gestrekte armpjes in
aanbidding zaten, en dan wegzoemden, de blauwe zonlucht in.
De malse klaver bloeide. Zij bloeide zacht-paars en zij geurde als honig. En zij
gonsde en leefde als 't ware van de bij en die er in de trosjes drongen; en de grotere
witte, gele en bruine vlinders die er overheen fladderden, waren ook als bloemen,
als levende bloemen op speels bezoek bij de deftige, nuttige, paarse bloemen, die
zich van hun stengels niet bewegen mochten.
Zo was dat alles in die stille, rijke heerlijkheid. Op het weiland liepen de koeien te
grazen en de paarden kwamen nieuwsgierig naar ons toe en keken ons met hun
schone, jonge ogen aan. Er was een merrie bij met haar klein veulentje; en dat dronk
zo aardig aan de moeder; en de moeder likte 't aaiend in de korte, kroezelige manen
terwijl het dronk en zwiepte langzaam met haar lange, zwarte staart, de plagerige
vliegen van zijn rug.
Toen kuierden wij langzaam naar het huis, naar 't boerenhuis. Gedrochtelijk lang en
groot gingen onze uitgerekte schaduwen met ons mee, dwars over 't gouden, korte
gras. De veldarbeiders keerden van het land terug. Zij hadden gebruinde gezichten
en droegen, onder het genoeglijke roken van een pijpje, hun gereedschap over de
schouder. De vogels
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schalden luider en riepen naar elkaar, zoals zij doen vóór 't slapen gaan. En stilaan
begon alles zacht te tanen en een grote, gróte rust daalde over de aarde neer.
De boer en ik waren uitgepraat. Wij hadden niets meer te zeggen, en wij zwegen.
En stil ging ik weg, vol van alles wat ik gezien had en genoten.
En terwijl ik dat heerlijke oord van natuur-rust verliet drong in mij het zacht gevoel,
dat ik die ganse schone dag niet aan de akelige oorlog had gedacht en dat er met geen
enkel woord over gesproken was.
Maar terwijl ik dacht, dat ik er niet aan had gedacht, dacht ik er natuurlijk weer
aan, helaas, en dat vergalde en versomberde mijn puur genoegen.
Toch was ik één dag van de nachtmerrie verlost geweest.
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Nuchtere waarheden
Distributie
Ik heb een speciale hekel aan dat malle woord: distributie. Ten eerste is 't geen
Nederlands. Het is alweer een Frans woord te meer in de overdaad van Franse
woorden, die wij dagelijks gebruiken, en het verbaast mij dat mijn vriend Marcellus
Emants daar nog niet op afgevlogen is. Dat kan trouwens nog komen.
Maar nog veel erger is, dat het woord, in werkelijkheid omgezet, helemaal niet
geeft wat het belooft en bedoelt. Distributie: dat sluit immers een gedachte in van
mildheid, van vrijgevigheid, van 't komt er niet op aan, van steek maar je hand uit,
'k zal er wel wat in leggen.
Hoe het in werkelijkheid wordt opgevat, behoef ik aan mijn geachte lezers wel
niet te vertellen. 't Heeft net zoveel van overvloed als vegetarisch schijn-gehakt heeft
van echt vleesgehakt; en 't doet mij ook soms denken aan die spiritist of theosoof
(wat was hij ook weer?) die aan de portier van zijn hotel een astrale gulden als fooi
gaf.
'n Echte ‘terme impropre’, die Franse ‘distributie!’
Want... gaat u maar eens even na:
Distributie van tarwemeel: maagkwaal en hongerkuur!
Distributie van steenkolen: rilpartij onder een bontjas bij een dode kachel!
Distributie van benzine: rustkuur voor automobielen!
Distributie van aardappelen: gummistokslagen, sabelhouwen, fusillades, Czaar
Peterstraat en Kattenburg. Brrr!
Distributie van belasting-biljetten... Ah! dit is echt! Hier past het woord volkomen,
totaal, in zijn mildste betekenis van weelderige overvloed!
Maar... wonder boven wonder, daar waar het juist zo buitengewoon goed op zijn
plaats zou zijn, wordt het helemaal niet toegepast!
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Prachtige bloemen
Januari.
Prachtige rode rozen zijn gekomen en prijken in een mooie vaas. Al wie in 't salon
komt bewondert ze; en in bescheiden woorden wordt dan ook wel eens iets gefluisterd
over de prijs, zoveel per roos, voorwaar geen kleinigheid. Maar ze gaan lang mee,
men knipt iedere dag een eindje van de steeltjes af en geeft ze vers water: zo blijven
ze verscheidene dagen fris en goed.
Juli.
Prachtige rode rozen zijn gekomen en prijken in dezelfde mooie vaas. Ze zijn nog
mooier dan de eerste en zij geuren verrukkelijk.
Haast geen mens ziet er naar om. Geen steeltjes worden afgeknipt en geen vers
water wordt gegeven. Na een paar dagen worden ze weggegooid en door andere
bloemen vervangen.
Alles is relatief in deze wereld, zoals het wijze spreekwoord zegt. Kwestie van
tijd en plaats.
Ik had een neef, wiens beste vriend ergens in Madagascar woonde. Hij ging hem
eens opzoeken (geen kleine reis voorwaar) en daar die vriend steeds veel van bloemen
had gehouden, kwam mijn neef op het, - nogal eigenaardig - idee, hem een grote
bloempot, - en wel een prachtheliotroop - als geschenk mee te brengen.
Nog vóór hij voet aan wal zette, kwamen de heerlijkste geuren het reukorgaan van
mijn neef strelen en bijna bedwelmen en zag hij, niet ver van de landingsplaats, echte
velden van heliotropen, die daar als onkruid in het wilde bloeiden. Onkruid! Dát was
het wat hij van zover en met zoveel zorg had meegebracht! De heliotroop, in sommige
streken van Madagascar, neemt daar de plaats in, die bij ons de brandnetels innemen.
Kwestie van plaats en tijd, zoals ik zei.
Maar wie gaat er nu toch ook met een heliotroop in een pot naar Madagascar op
reis!
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Heerlijk restaurant
Je zit er lang niet onaardig en je eet er bepaald heel lekker. Je wordt er goed en vlug
bediend, het is er niet te duur en de wijnen zijn er zeer recommandabel. Het is er een
beetje stil en er zijn zelden veel mensen.
Is het er stil omdat er weinig mensen zijn, of komen er weinig mensen omdat het
er wat stil is? Ik zou het heus niet kunnen zeggen, maar er komen niet veel mensen.
In 't grote restaurant daarnaast is 't daarentegen altijd vol.
Altijd vol, en altijd rumoerig, want er is een strijkje; en je eet er bepaald heel slecht,
en de bediening is er slordig, en de wijnen zijn er ‘quelconques’ en de prijzen zijn
heel duur.
Telkens als je daar geweest bent zweer je bij jezelf: ‘daar kom ik nooit terug; ik
wijk niet meer van 't kleiner, aardig restaurant hiernaast.’ En je houdt het enkele
dagen vol, en dan kom je weer naar het lawaai, de drukte, de slordigheid en duurte
van het ander restaurant.
Gek is de mens, en nooit tevreden. Of, beter gezegd: de mens wil gefopt worden!
De mens moet gefopt worden.
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Un souvenir de Solferino
Dezer dagen kreeg ik toevallig weer dat boekje in handen, waarin Henri Dunant,
stichter van het Internationale Rode Kruis en eerste Nobelprijs voor de vrede, met
zoveel hart en touchante ontroering de droeve episoden vertelt, die hij, in zijn
hoedanigheid van vrijwillige militaire dokter, op de slagvelden van Castiglione en
Solferino kon waarnemen.
Solferino! Wie denkt thans nog aan die slag, die toenmaals er een was van
overweldigende omvang en betekenis en die in deze oorlog slechts een incident zou
wezen van nauwelijks opvallende belangrijkheid?
‘Gedurende die gedenkwaardige dag van 24 juni 1859 stonden, in de vlakten van
Lombardije’, zo vertelt Dunant, ‘driehonderd duizend man tegenover elkaar: de
gevechtslinie had een uitgestrektheid van vijfentwintig kilometer en men vocht
gedurende vijftien uren!’
En dan beschrijft hij wat hij op het slagveld heeft gezien en meegemaakt.
Het diep-indrukwekkende van dit ganse meegeleefde verhaal is, dat men hier te
doen heeft, niet met een beroepsjournalist of dokter, maar met een innig-voelend en
mee-lijdend mens. Het is de oorlog in al zijn gruwbare tragiek van individuele ramp
en foltering. De soldaat of officier is voor Dunant geen nummer van een regiment
en hij buigt zich vol meewarige droefheid over ieder van de gevallenen en hij wil
weten wie zij zijn of waren en hoe het grote drama hen direct en individueel in hun
leven of hun toekomst treft. Zo is dat ganse boek als één lange kreet van afschuw en
afgrijzen; en waar hij wanhoopt aan de vernietiging van 't monster zelf - de Oorlog
- denkt hij althans aan middelen tot leniging van zoveel onverdiende smarten: aan
vluggere hulp voor de gewonden op het slagveld, aan betere verpleging van de zieken
in de hospitalen;
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en langzaam aan werd in zijn geest, en in zijn hart, mag men wel zeggen, de schone,
menslievende gedachte van het Rode Kruis geboren.
Henri Dunant is enkele jaren geleden gestorven. Hij heeft de grote, rijke heerlijkheid
mogen beleven zijn droom, zijn illusie verwezenlijkt te zien. Hij heeft de bittere
ontgoocheling niet gekend waarmee deze oorlog zijn laatste levensjaren zou vergald
hebben, als hij nog in leven was geweest.
Hij heeft het niet moeten bijwonen, dat Rode-Kruis-loodsen vol gewonden en
geamputeerden door vijandelijke vliegers werden in brand geschoten, dat
lazaret-treinen werden gebombardeerd, dat hospitaal-schepen werden in de grond
geboord. Zijn werk althans heeft de barmhartige Rode-Kruis-vlag tijdens zijn leven
inderdaad beschermd en gedekt.
Na het schone en zo diep menselijk-meelijdende boek van Dunant vol ontroering
te hebben herlezen, heb ik ook nog eens het recente werk van Henri Barbusse, Le
Feu, en het afgrijselijk-aangrijpende, nu pas verschenen Vie des Martyrs van Georges
Duhamel ter hand genomen. Achtenvijftig jaar zijn sinds de slag van Solferino
verlopen. Achtenvijftig jaar van menselijke beschaving, ontwikkeling en vooruitgang
op allerlei gebied; en waar zijn we...? Men leze slechts het laatste hoofdstuk uit Le
Feu, die onmenselijke nachtmerrie van de modderoorlog; die blokken slijk die daar
liggen, levenden en doden ondereen, die pestlucht van verrotting, dat vergaan van
alle menselijk gevoel, die totale, absolute verstomping en verwording van ziel en
lichaam, van alles wat het leven levenswaard kon maken...! Of men leze in het boek
van Duhamel de ‘Nuits en Artois’ van dat kasteel vol gewonden, die huilen, en
brullen, en schelden, en vloeken, en vechten, en krankzinnig worden onder het
afgrijselijke lijden. Goede, eerlijke Dunant, mens van hart en gevoel, mens die
medeleed met ieder mens die hij zag lijden, ik ben blij dat gij niet meer leeft! Maar
uw werk, dat in deze schandelijke oorlog onteerd geworden is als de afschuwelijke
parodie van al het hoog-en-schoon humane dat gij eens wilde bereiken, uw werk van
nobele menslievendheid zal later weer herboren worden, als de mensheid weer tot
menselijke gevoelens zal
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ontwaken; en de naam van Solferino, eenmaal synoniem van al het gruwelijke van
de oorlog, zal nog eens weer, en heerlijker dan vroeger, glanzen als een zachte
dageraad van hoop en liefde, als het eerste ontluiken van het tenger plantje van
Barmhartigheid, dat later onmeedogend werd vermorzeld en vertrapt, maar in zijn
diepste wortels niet gedood kon worden.
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De pereboom van Misere
Een dezer dagen, zijnde in een stemming van lusteloosheid, van gedruktheid, van
niet-goed-weten-wat-nu-te-beginnen, dwaalden mijn blikken futloos langs de dichte
boekenrijen van mijn bibliotheek en bevoelden mijn vingers de glanzende ruggen
van de delen zonder tot een keuze te kunnen beslissen, toen heel toevallig een reeds
lang vergeten boekje van Charles Deulin mij als 't ware vanzelf in de hand viel.
Charles Deulin. Wie van u, geachte lezers, kent Charles Deulin en heeft ooit iets
van hem gelezen? Wie weet of wie herinnert zich, dat hij leefde in 't Noorden van
Frankrijk, te Condé, dat hij op vijftigjarige leeftijd (in 1877) te Parijs stierf, en dat
hij de pittige en veel te weinig gewaardeerde schrijver is van Les Contes d'un Buveur
de Bière en van zo menige andere geestige en aangrijpende verhalen uit zijn streek!
Ik zal het u niet kwalijk nemen als gij het niet weet, want de meeste Fransen weten
het ook niet.
Ik heb altijd veel van hem gehouden en het was mij te moede alsof ik een warme
vriendenhanddruk ontving, toen ik zo onverwacht dat boekje weer tussen mijn vingers
voelde glijden.
Ik begon zacht te glimlachen en ging aan het doorbladeren. 't Zijn bijna Vlaamse
verhalen, in het Frans geschreven. De guitige geest van Uilenspiegel zweeft er
doorheen. Ik bladerde en bladerde, en glimlachte en glimlachte; en heel aan 't eind
van 't boek vestigde ik meer speciaal mijn aandacht en las het aangrijpend verhaaltje:
‘Le Poirier de Misère’ nog eens over.
Misere was de naam, of bijnaam, van een stokoude bedelvrouw. Zij leefde alleen
met haar trouwe hond Faro, te Vicq bij Condé-aan-de-Schelde, in een armzalige hut,
dichtbij de ongezonde moerassen. Zij leefde enkel van liefdadigheid. Zij
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bezat absoluut niets op de wereld, behalve een prachtige pereboom, die op haar erfje
stond en de heerlijkste vruchten opleverde. Maar ook dát bezit werd haar vergald;
de straatjongens van Condé en omgeving kwamen 's zomers geregeld de mooie
vruchten stelen.
Eens, op een ijskoude winteravond, werd aan haar deur geklopt. 't Was noodweer,
de sneeuw lag voeten hoog en Misere, die sinds dagen niet uit bedelen was geweest,
had nog slechts een droog stuk brood in huis. Doch wie ook kwam in deze wrede
nacht, zij zou hem niet onbarmhartig wegzenden. Misere ging opendoen en vóór
haar stond een bedelaar, nóg havelozer en nog ouder dan zij zelf was. Zij deelde met
hem haar laatste snee brood, zij stond hem haar strozak tot rustplaats af en zij bemerkte
met verwonderde ontroering dat Faro, in plaats van de vreemdeling aan te blaffen,
zoals hij altijd deed met vreemdelingen, zacht en trouw zijn natte voeten likte.
De volgende ochtend, ondanks het noodweer, wilde Misere al vroeg op weg, om
voor de grijsaard te gaan bedelen. Tot haar verbazing stond hij zelf reeds kant en
klaar om te vertrekken. En weer likte Faro zacht en trouw zijn voeten.
- Wie zijt gij toch? vroeg zij verbaasd.
- Ik ben, zei hij, - de heilige Wanon, patroon van Condé. God de Vader heeft mij
op aarde gezonden om eens te ervaren hoe de mensen er de Barmhartigheid beoefenen.
Ik ben bij de burgemeester van Condé geweest, bij de machtigen en rijken, en heb
niets gekregen. Ik ben bij u gekomen en gij, die niets bezit, hebt mij geholpen. Wat
wenst gij nu tot beloning? Verlangt ge schatten? Wilt ge hertogin zijn? Wilt ge
Koningin van Frankrijk worden?
- Ik verlang slechts, antwoordde Misere na een ogenblikje aarzeling, de vruchten
van mijn pereboom te mogen plukken. Goede heilige, sta toe dat wie nog in mijn
boom klimt er zonder mijn hulp niet meer uitkomt.
- Dat zal geschieden, beloofde de heilige. En hij ging.
En het geschiedde. De bengels, die nog in de pereboom klauterden, werden door
de takken als door grijparmen gevat en bleven er hangen zolang het Misere beliefde.
Daarmee was het roven gedaan.
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Misere leefde verder tevreden en gelukkig, toen op zekere dag een houtmager man
vóór haar stond met holle oogkassen en een zeis over de beenderige schouder.
- Wie zijt gij? schrikte Misere.
- Ik ben de Dood, zei de man - en kom u halen. Uw uur is geslagen.
- O, laat me nog wat leven! Ik ben nog zo jong: pas vijfennegentig! smeekte Misere.
- Onmogelijk, kom mee! beval de dood.
Een wonder plan flitste door Miseres brein.
- Doe mij dan ten minste één genoegen, vroeg zij. - Klim op die boom, haal er mij
de laatste peren af, zodat ik onderweg geen honger en geen dorst behoef te lijden.
- Dat wil ik wel doen, zei de Dood. En hij klom in de boom en plukte er de laatste
rijpe peren. Maar toen hij weer wilde beneden komen werd hij door de takken
vastgegrepen en bleef hangen.
- Help mij! Verlos mij! riep de Dood.
Maar Misere deed of ze 't niet hoorde.
Dat najaar stierf geen enkel mens in Vicq noch in Condé. En ook verder in Frankrijk
en in Vlaanderen stierf geen mens; en ook niet in Engeland en Duitsland, en nergens
meer over de ganse wereld. De mensen jubelden. De Dood was overwonnen! De
Dood was zelf dood! De aarde werd overbevolkt, er kwam schaarste aan voedsel, er
werden vreselijke oorlogen gevoerd, die mateloos deden lijden, doch waarin niemand
sneuvelde. Er liepen zieken, gebrekkigen, afgeleefden van honderd twintig, honderd
dertig, honderd vijftig jaar oud op de wereld; en, zoals men eertijds had geijverd om
de Dood te overwinnen, zo smachtte men weldra om de Dood weer in 't leven te
roepen. Doch niemand wist meer waar hij nu was; niemand kon hem vinden!
In die tijd leefde in Condé een zeer vermaarde dokter, De Profondis genaamd, die
al heel wat mensen naar de andere wereld had geholpen. Hij werd door de wanhopige
bevolkingen geraadpleegd.
- Als de Dood nog ergens op de wereld bestaat, verklaarde hij na lange studie, dan zal men hem vinden in de buurt van de dodelijke moerassen van Vicq. Zelf toog
hij er op een
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avond heen en werkelijk: daar zat de Dood in Miseres pereboom, waar hij met
uitgestrekte handen smeekte om verlost te worden.
De Profondis vloog naar hem toe en stak de hand uit. Onmiddellijk werd hij door
de grijpende takken gevat. Hij riep om hulp, veel mensen kwamen en de een na de
ander werden zij gegrepen tot de ganse bevolking in de boom hing.
Zij klaagden en schreiden en Misere, die dat jammerlijk schouwspel bijwoonde,
zei:
- Ik alleen kan u allen verlossen en wil het ook doen, maar op één voorwaarde:
dat de Dood mij nooit zal komen halen vóór ik hem tot driemaal toe geroepen heb!
- Aangenomen! zei de Dood. En hij kwam van de boom en begon dadelijk met
zijn achterstallig werk.
Toen stierven ontelbare mensen, behalve Misere...
Want Misere heeft de Dood nog maar steeds niet geroepen en daarom ook blijft
zij op de wereld lopen!
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Reisimpressies I
Alles wordt minder in deze tijd: ook en vooral het reizen. Het zal weldra onder de
zogenaamde ‘distributie’ vallen.
Ik ken een Hollander die gewend was ieder jaar lange reizen in het buitenland te
ondernemen. Sinds de oorlog is hem dit onmogelijk geworden. Nu reist hij in
Nederland zelf, niet omdat hij daar nog zoveel nieuws te zien of te genieten heeft,
maar omdat het reizen en trekken hem zó in het bloed zit, dat hij onmogelijk een
tijdlang rustig thuis kan blijven. Hij vliegt nu door en rondom 't land, gelijk een
eekhoorn die gevangen in een kooi zit. Vandaag zie je hem in Schiermonnikoog en
morgen te Maastricht. Hij werd ontmoet in Bergendal op 't uiterste randje van de
Nederlandse grens; hij zwom te Noordwijk aan Zee, de grage blik naar Engeland
gericht en alleen de prikkeldraad-versperring hield hem tegen, toen hij, op een
ochtend, als vroeger, op weg was voor een reis naar 't Zuiden.
Zó kwellend zit de reizen-hartstocht er bij mij gelukkig nog niet in. Dit land is mij
nog niet te onbeduidend of te klein en ik ben er eens op uitgegaan, vergezeld van
een vriend, die mij door zijn leuke, of rake, of zotte opmerkingen heel wat opgevrolijkt
en geboeid heeft.
Die vriend,... ja, met welke nationaliteit zal ik hem nu nog bestempelen? Hij is
eigenlijk een wereldburger, want, op Holland na, heeft hij zowat de hele wereld
rondgezworven. Toen de oorlog uitbrak woonde hij sinds een paar jaren in Peru.
Vandaar trok hij, over Panama en Colon, naar de Verenigde Staten en dezer dagen
stond hij eensklaps vóór mij, in Den Haag. Ik was juist op het punt een tochtje door
het land te maken. Ik inviteerde hem en, als een echte wereldreiziger, nam hij dat
dadelijk aan.
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Wij wandelden door een prachtige bos-en-heidestreek.
- Dat hier nog geen ‘Palace’ is gebouwd! riep hij met verbazing uit.
- Er is een ‘hotel,’ antwoordde ik. - Straks komen wij eraan, en als ge 't goed vindt,
zullen wij er ook dineren en overnachten.
- Uitstekend! Uitstekend! riep hij, opgetogen.
Door imposante bossen, door heerlijke lanen, langs zachte hellingen die
roze-schitterden van bloeiende heide in de zon, kwamen wij bij een grasveld, waar,
naast een hoge bomengroep, een niet onaanzienlijk gebouw stond met witte muren
en groene luiken, dat omringd was door gezellige waranda's met stoelen en tafeltjes,
waar enkele mensen aanzaten.
- Niet onaardig; een dependance van 't hotel? vroeg mijn vriend.
- Neen, het hotel-zelf, glimlachte ik.
- Zo! zei hij, ietwat koel, vagelijk teleurgesteld.
Wij namen aan een van de tafeltjes plaats. Ik vroeg mijn vriend wat hij wenste te
gebruiken.
- Nee, nee, nu accepteer jij iets van mij.
- Zoals je wil, zei ik. - 'n Glaasje vermouth dan; 't wordt al wat laat voor thee.
- Garçon! riep mijn vriend, met zijn stok op het tafeltje kloppend.
Een kelner liep voorbij, maar deed precies of hij ons zag noch hoorde.
- Aannemen! riep dringender mijn vriend.
- Aannemen, meneer, antwoordde de bediende, zich met bekwame spoed van ons
verwijderend.
- Rare bediening, hier, bromde mijn vriend. - Ze lopen van je weg!
Wij keken eens over de tafeltjes om ons heen. Bepaald vrolijk zagen de gasten er
niet uit. Meestal getrokken, gedrukte gezichten en stille, als 't ware benauwde
gesprekken. Er lag een soort matte berusting over het geheel.
Ook geen de minste elegantie. Blijkbaar was hier geen filiaal van Paquin of Doucet
in de buurt.
- Is... is... dit een bekend hotel? vroeg mijn vriend aarzelend.
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- Het meest bekende en beste van de streek, verzekerde ik.
- Och kom! riep mijn vriend ongelovig.
Eindelijk kwam de kelner naar ons toe.
- Wat wensen de heren?
- Twee vermouth.
- Asjeblief, meneer.
- Het weer is prachtig en zo warm en stil. Zullen we straks dáár maar dineren, bij
dat tafeltje onder die bomen, wij hebben daar een heerlijk uitzicht? stelde mijn vriend
voor.
- Best, antwoordde ik.
Daar kwam de kelner, terug, maar zonder glazen.
- Vermouth is er niet meer, meneer. Wilt u soms port, of sherry?
- Vervelend! bromde mijn vriend. - Nou, twee witte port dan maar.
- Alleen roje, meneer, de witte is op.
- Nou, roje, dan. Maar zeg eens: kunnen we straks daar aan dat tafeltje, onder die
bomen, dineren?
De kelner trok een diep-ontsteld, bijna beledigd gezicht.
- Nee, meneer! antwoordde hij zeer beslist.
- Waarom niet? vroeg mijn vriend.
- Dat gaat niet, meneer.
- Niet? Nou dan hier, onder de veranda?
- Ook niet, meneer. Alleen daarbinnen, in de eetzaal, wordt gediend.
En hij wees naar donkere vensterramen, waarachter wit-gedekte tafeltjes
schemerden.
- En blijven al die ramen dicht met dit mooi weer? kreet wanhopig mijn vriend.
- Zeker, meneer, anders is er tocht.
Verder drong mijn vriend niet aan. Moedeloos liet hij zijn armen zakken en zuchtte:
- 't Is hier 'n strafkolonie! Kijk maar naar de gedrukte gezichten van al die mensen,
die zich zogezegd komen amuseren. De stumperds! En 'k wed dat ze nog duur betalen
ook. O! als men zo'n gelegenheid had, in Lima, of in Bogota, of in Jacksonville, of
waar ook in het buitenland!
- Mijn goede vriend, zei ik, - maak je maar niet bezorgd. Die mensen hebben het
hier zoals ze 't ongeveer verlangen. Als
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dat niet zo was, dan zou het immers wel veranderen. En het verandert niet. Dat is
hier een zeer specifiek ‘Hollands’ luxehotel. Wanneer ze iets anders verlangen, dan
reizen ze daarvoor naar ‘'t buitenland.’ Dáár willen en zoeken ze juist alles wat ze
hier missen. Hier zou bijna schandaliseren wat ze buiten de grenzen eisen. En daarom
is het juist zo'n knak in de fut van hun leven, dat ze nu sinds de oorlog niet meer
reizen kunnen. Ik zal je trouwens straks daar wel meer van vertellen.
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Reisimpressies II
- Zes uur, had de kelner laconiek geantwoord op de vraag van mijn Peruaanse vriend,
hoe laat er gedineerd werd.
- Wij hebben nog de tijd, merkte deze daarbij op. En ook, het komt er niet op aan
of wij een half uurtje later dineren. Het is hier mooi; laten we maar een eindje
rondlopen.
- Best, glimlachte ik.
Mijn vriend stak een sigaar op en wij trokken het bos in.
Onmiddellijk kwam een bediende ons snel nagelopen.
- Meneer, in 't bos mag niet gerookt worden!
- Wat? riep mijn vriend verontwaardigd.
- Neen, meneer, wegens brandgevaar. Kijk maar! En de man wees ons naar een
spar, waaraan een bord met het bedoeld verbod was vastgespijkerd.
Mijn vriend keek met verbazing naar het bord en haalde verwoed zijn schouders
op.
- Zo iets is mij nog niet overkomen! Wat voor 'n ouwe-wijvenboel is dat hier!
bromde hij.
Hij vergat echter gauw zijn ontstemming om het heerlijk natuurtafereel te
bewonderen. En in zijn veramerikaniseerde geestdriftige opwinderij bouwde hij
‘palaces’ en ‘belvederes’ op alle mooie punten en zag in verbeelding de elegante
menigte daar toestromen, en hoorde de tziganes-orkesten en het gesnor van
luxeautomobielen vol sierlijke dames in pracht-toiletten.
- Amice, merkte ik nuchter op, terwijl ik mijn horloge uithaalde, - ik geloof dat
we nu maar beter deden naar 't hotel terug te keren. Anders...
- Wat anders?... vroeg hij verwonderd.
- Nou; ik meen dat het reeds kwart over zes is en dat de gasten wel aan tafel zullen
zijn.
Wij gingen. Reeds op een afstand merkte ik de drukte in de
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potdichte restauratiezaal. Ons binnenkomen wekte enige verbazing en, ik zou haast
zeggen: een soort van stille hostiliteit. Aan alle tafeltjes was men reeds flink met
vork en mes aan de hoofdschotel bezig.
- Waar kunnen we zitten? vroeg mijn vriend aan een van de bedienden.
- Daar, meneer, bij 't raam. En de kelner wees ons naar een tafel waarop twee
gevulde soepborden stonden.
- Hé, riep mijn vriend. - Hebben ze onze soep reeds uitgeschept vóór wij aan tafel
zaten! Hij nam plaats, proefde haastig, gooide verontwaardigd zijn lepel op het
tafelkleed.
- Die soep is absoluut koud! raasde hij. Hij klopte dringend met zijn mes op het
bord, wat alle blikken met verschrikte hostiliteit naar nem deed omkeren en gaf de
kelner, die bij hem kwam, een scherp standje.
- De soep wordt om zes uur opgediend, meneer, antwoordde doodkalm de bediende.
- Maar je dient toch niet op vóór de gasten aan tafel zitten! riep mijn vriend
diep-verbolgen.
- Jawel, meneer, jawel! antwoordde vastberaden de bediende, sterk-steunend op
zijn goed recht en ingekankerde traditie.
In de zwaar-benauwde eetzaal hadden de gedrukte eters weer met verbazing naar
ons omgekeken. Een uitdrukking van onvoorwaardelijke afkeuring was in aller ogen
waar te nemen. Enkele woorden werden gefluisterd. 't Gevoel van stille hostiliteit
nam toe. Wij vielen daar helemaal uit de toon. De anders zo gedweeë gasten waren
blijkbaar gescandaliseerd. Eensklaps nam mijn vriend het kluchtig op.
- Ik begrijp, zei hij tot de kelner; - ik begrijp. Het eten moet hier 'n beetje fris
worden opgediend om tegen de binnen-benauwdheid te reageren. Anders hielden de
mensen het er niet uit. Neem jij nu die soep maar mee, mijn vriend, en dien de rest
op:
- Asjeblief, meneer, zei de bediende zeer gewoon. Hij nam de volle, koude borden
mee en na een ruime poos wachten bracht hij ons 't vervolg, dat ook al behoorlijk
afgekoeld was. In de eetzaal begonnen de gasten reeds van tafel op te staan en zich
te groeperen buiten onder de veranda, waar gerookt
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mocht worden.
Daar klonken de stemmen dadelijk veel levendiger op en de benauwde gezichten
ontspanden zich. Er klonk zelfs af en toe een bedeesd lachje.
- Heb jij vannacht kunnen slapen? vroeg mij mijn Peruaanse vriend, toen wij elkander
de volgende ochtend op het grintveld vóór 't hotel ontmoetten.
- Best; en jij?
- Ellendig! jammerde hij. - Verbeeld je, in de kamer naast de mijne, - zo dacht ik
althans, - waren twee lui, een man en een vrouw, voortdurend aan 't praten en bezig
met aan 'k weet niet wat te morrelen en te peuteren. Je hoorde ieder woord en iedere
beweging, het piepend-opentrekken van een laatje of een tafeldeurtje, het druppelen
van water, enz. enz. om er dol van te worden. Ik kuchte, proestte, liet duidelijk horen
dat ik daarnaast sliep; 't gaf allemaal niks. Het was het of die lui in mijn eigen kamer
waren. Toen ik het eindelijk niet meer uit kon houden, schelde ik om een kelner en
weet je wat deze, toen hij na zowat twintig minuten verscheen, mij vertelde? Dat de
kamer van die meneer en die mevrouw helemaal niet naast de mijne was gelegen,
maar wel twee kamers verder en dat het inderdaad zeer moeilijk was die mensen 't
spreken te beletten. Stel je voor; twéé kamers verder! Wat zou het dan wel geweest
zijn als ik ze naast me had gehad! Wat zijn me dat toch voor hotels in Holland?
- Mijn waarde vriend, antwoordde ik, - de meeste buitenhotels in Holland zijn
eigenlijk geen hotels. Ik bedoel dat ze niet voor die bestemming werden opgebouwd.
Het waren doorgaans vroeger landhuizen met betrekkelijk weinige, maar wel ruime
kamers. En daarin heeft men, op een goedkoopje, houten, linnen, of ook wel papieren
wanden aangebracht; en op die manier veel kamers, of kamertjes verkregen, die de
typische eigenschappen bezitten, waarover jij klaagt; eigenschappen die, ik geef het
toe, ten zeerste kunnen hinderen, maar die ook kunnen boeien, als oer-echte
onthullings-getuigen van allerlei psychologische, fysiologische, pathologische en
algemeen biologische toestanden.
- Schei uit, zo vroeg in de ochtend! gilde mijn vriend, zijn
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oren stoppend. - Schei uit en laten we trachten een ontbijt te bemachtigen.
Met bleke, gedrukte gezichten zaten reeds, in de potdichte eetzaal, enkele gasten
aan de tafeltjes...
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Reisimpressies III
‘In de meeste Hollandse hotels, - en wel voornamelijk in de buitenhotelletjes, waar
men voor zijn plezier heet te vertoeven, - zo ving mijn vriend weer aan, terwijl wij
ons ontbijt genoten, - krijgt men dus wel zeer duidelijk de indruk dat men een straf
ondergaat, evenals men vroeger, reizend per trein, in België, b.v. zeer duidelijk de
indruk kreeg, dat men een laakbare daad verrichtte en bijgevolg als vijand moest
behandeld worden. Die behandeling van de spoorwegreiziger in België was er,
vanwege de beambten, doorgaans een van de onhebbelijkste soort, terwijl de
behandeling van de hotelreiziger in Holland zich vrijwel op meer beschaafde, doch
daarom niet minder hatelijke wijze uit, door het aanbieden, even vóór 't vertrek, van
een soort acte van beschuldiging, waarin al de grieven van de hotelier in sprekende
cijfers worden opgesomd en samengetrokken tot een bedrag, waarmee de reiziger
zijn straf en boete moet betalen.’
Zo sprak mijn Peruaanse vriend en wereldburger, en ik beaamde zijn woorden
terwijl hij zacht de linkerhand had liggen op een dubbel-toegevouwen stuk papier,
dat hij 'k weet niet waar of hoe bemachtigd had en stil-hardnekkig weigerde mij ook
maar eventjes ter inzage te vertonen.
- Neen; jij hebt gisteren en eergisteren de boete betaald; heden is het mijn beurt,
herhaalde hij onveranderlijk.
- Zijn we erg zwaar gestraft? vroeg ik.
- Doet er niet toe, hoofdschudde hij. En hij deed mij een grappig verhaal, van een
oom van hem, die ook eens in Holland reisde en er niet van bekwam hoe duur daar
alles was. Te X., zo vertelde die oom, had ik met een vriend een nacht in 't hotelletje
gelogeerd en vroeg de volgende ochtend om mijn rekening. De ‘ober’ bracht mij die,
't Was peper... nee maar! Enfin, betalen moest ik wel en ik haalde alvast mijn por-

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

479
tefeuille uit, toen de ‘ober’ weer naar mij toekwam en heel beleefd vroeg:
- Hebben de heren ook sigaren gehad?
Wij hadden geen sigaren gehad en antwoordden dus ontkennend.
- Neem me niet kwalijk, meneer, dan moet er iets aan de rekening veranderd,
glimlachte de ‘ober.’ En hij nam het papiertje weer mee.
Da's nogal netjes, dacht ik bij mezelf, een vermindering verwachtend.
Steeds vriendelijk glimlachend was de man daar dadelijk terug en bood mij weer
de rekening, op een presenteerblad, aan. Ik ontvouwde die nieuwsgierig en, wat las
ik onderaan, niet afgetrokken, maar met potlood bij de som gevoegd...?
‘Geen sigaren gehad: 1 gulden!’
Mijn Peruaanse vriend schaterde nog eens van 't lachen bij 't vertellen van dat gek
verhaal en ik schaterlachte met hem mee; en, daar wij klaar waren met ons ontbijt
en mijn vriend, ondanks al mijn hernieuwd aandringen, acte van beschuldiging en
strafboete verrekend had, stonden wij op en verlieten het tuchtoord om verder ons
reisje voort te zetten.
Wij kwamen op de schone hei, die roze bloeide en keken in de volle, eenzame
verlatenheid, naar de heerlijk-stille vergezichten. Er was daar een begroeide hoogte
met een uitkijktoren.
- Laten we daar eens op klimmen, stelde mijn vriend voor. Hijgend en met
inspanning bestegen wij de top.
- O, wat heerlijk in die volle eenzaamheid, zonder een enkel levend wezen om je
heen! jubelde, gans onverwacht, mijn vriend. - Natuur, niets dan natuur! riep hij. Hier zou ik een poosje willen leven, alleen, met 'n beminde vrouw!
Doch nauwelijks had hij zijn jubelklanken uitgegalmd of zijn gelaat versomberde,
terwijl zijn wenkbrauwen zich fronsten.
- Tóch mensen, ook hier in deze eenzaamheid! jammerde hij. En hij wees mij een
man in de diepte, die in aller ijl over de heide kwam aanlopen.
- Wat mag er hier wel kunnen gebeuren, dat die man zich zo haast! pruttelde mijn
vriend. - Willen we eens gaan zien wat het is?
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Wij daalden nieuwsgierig van de top en nog vóór we gans beneden waren, stond de
man al hijgend vóór ons en vroeg:
- Willen de heren de namen van de torens kennen in 't omliggende?
- Dank u wel, mijn vriend, wij kennen die van buiten.
- Die toren, daar... begon aarzelend de man.
- Niet nodig; we weten er alles van, mijn vriend gaat hier 'n groot hotel bouwen.
- U meent het niet, meneer! deed de man, haast schrikkend.
- Jawel, een Palace; het Heide-Palace, volgend jaar. Tien gulden pension per dag
en soep om 6 uur prompt op tafel.
- Meneer, meneer, zult u aan mij denken; ik ben hier zowat de gids van de uitkijk!
holde de man ons na.
Hij liet ons niet meer los, ik gaf hem 'n gulden, hij dankte dat hij er bijna van snikte
en spoedde zich weg over de hei, om het ontzettend nieuws te gaan vertellen.
Wij gingen verder, wij wandelden uren en uren, die dag, en in de gouden
avondschittering kwamen wij aan 't uiteinde van de streek, alwaar een landgrens is.
- Stop! zei ik. - Dáár, over dat beekje, pikken ze mij in. Wij maakten halt. Aan
deze zijde van het heel smal beekje stond een boerderijtje, de muren witgekalkt, het
dak van stro, zacht gloeiend in de rode avondzon; en ook aan gene zijde van het
beekje stond een boerderijtje, de muren witgekalkt, het dak van stro, zacht gloeiend
in de rode avondzon. Vóór 't hoevetje aan deze zijde van het beekje zaten drie kleine
kinderen in 't gras te spelen; bij 't boerderijtje aan de overzijde stond een kar, waarop
een oude man en een jong meisje aardappels laadden... Hier mocht ik vrij rondlopen.
Dáár moest ik worden doodgeschoten of in de gevangenis gestopt. Mijn Peruaanse
vriend en wereldburger nam dat alles aandachtig en met strakke ogen op. Een hele
poos stond hij volkomen roerloos, als in diepe gedachten. 't Was nog de eerste maal,
sinds de oorlog, dat hij aan een vijandelijke landgrens kwam en 't scheen een
zonderlinge indruk op hem te maken. Maar hij zei niets, absoluut niets.
- Nou? vroeg ik eindelijk, teleurgesteld.
- Wat meen je? zei hij, mij strak aankijkend.
- Wat je ervan denkt?
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- Wat ik ervan denk... herhaalde hij heel langzaam... - wat ik ervan denk...? Snert!
bulderde hij eensklaps, als razend. En met een geweldige vloek keerde hij het
schouwspel de rug toe.
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Reisimpressies IV
Na de kernachtige uitdrukking van mijn Peruaanse vriend, zoals ik die vermeld heb
aan het slot van mijn vorig artikel (zie Haagsche Post van 13 oktober) sprak het
vanzelf dat ons onderhoud nu wel een poosje over de politieke en sociale
aangelegenheden van de tegenwoordige tijd zou lopen.
Er was daar een cafeetje, dicht bij de grens en mijn vriend stelde voor er een
borreltje te gaan gebruiken.
Wij togen erheen. Bij de ingang, zich koesterend in het zoete avondzonnetje, stond
een oude man met grijze baard en grijze haren, die bibberig steunde op een
krukkestokje. Hij zag eruit als een gewezen diplomaat, maar eigenlijk was hij een
bedelaar, wat hem zeer zeker in onze ogen niet kleineerde; en hij groette ons beleefd
met diepe buiging, zoals een oude, zieke man betaamt die niets bezit, tegenover veel
jongeren en krachtig-gezonden, die verondersteld worden veel geld te hebben.
- Wat ik over de oorlog denk:..., zei half-mijmerend mijn vriend, toen wij gezeten
waren onder het verandatje, met heerlijk uitzicht over 't mooie land,... - wel, ik denk
er al heel weinig over. Het lijkt me van minder, of althans, van secundair belang, te
overwegen wie deze oorlog winnen of verliezen zal. Wij zijn goed op weg naar de
algemene chaos en wat mij op dit ogenblik het meest interesseert is te ervaren hoe
lang het nog wel duren zal vooraleer het ontbindingsproces zijn hoogtepunt bereikt.
Wat nu in Rusland gebeurt schetst wel, ofschoon nog fragmentarisch, een aardig
beeld van de allernaaste toekomst, voor een onbepaalde tijd van jaren. Rusland, dat
wij als een barbaars land hebben leren beschouwen, is ons alweer, als altijd, ver
vooruit.
- Je bedoelt, vroeg ik, - revolutie, in alle landen, ná de oorlog?
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- Chaos! Chaos! herhaalde mijn vriend met nadruk en licht opgewonden. - Eerst
oorlog, daarna algemene revolutie en eindelijk de Chaos!
- Wat een pessimistische beschouwing! riep ik uit.
- Helemaal geen pessimistische beschouwing! riposteerde hij nijdig. - Ik ga uit
van het standpunt dat, wat er ook gebeure, het nooit slechter kan worden dan wat we
thans, sinds meer dan drie jaar, beleven. Zo iets is onmogelijk; dat zul je mij toch
toegeven. Dus, hoe dan ook, in elk geval, verbetering. Dat woord ‘chaos’ schrikt je
af; mij niet. Het wordt een hersmelting van de ganse wereld. Er zal misschien iets
goeds, en, zeer zeker, iets minder slechts uit voortkomen. Prosit!
En hij dronk zijn borrel leeg.
- Povere troost, zuchtte ik, lusteloos van mijn glaasje proevend. - Intussen gaat de
wereld dood. En, trouwens, wat je mij daar vertelt is niets nieuws: 't is de welbekende,
reeds lang verouderde, anarchistische of nihilistische leer.
Mijn Peruaanse vriend bestelde een tweede borreltje en antwoordde, blijkbaar wat
geprikkeld:
- Daar heb je 't alweer: niets nieuws! Zodra je iemand een waarheid verkondigt,
word je doodgeslagen met het geijkte: ‘dat is niets nieuws!’ Weet je wel, dat die
repliek ook evenmin ‘iets nieuws’ is? Intussen gaat de wereld dood, zeg je. Nou, laat
ze dan doodgaan; waarachtig een klein verlies! En laten wij tenminste, vóór ze
helemaal dood is, zoveel en zo ruim mogelijk nog profiteren van het weinig goede
dat ze geven kan. Ha! waarde vriend, riep hij eensklaps op veranderde toon uit, - ik
heb nog een appeltje met je te schillen. Ik heb eens een artikel van je gelezen, in een
bekende Hollandse courant, waarin je heftig te keer ging tegen 'n handjevol fuivende
Belgen en O.W.-ers, die champagne dronken. Je weet het, ik mag je wel en heb zelfs
enige achting voor je schrijvers-bekwaamheid; maar dát stuk, hoe kreeg je 't in je
hoofd! Een artikel tegen de champagne;... het is alsof iemand een artikel ging schrijven
tegen de oesters, of tegen de patrijzen, of tegen de kreeften of de mooie vrouwen!
Weet je waar ik was toen ik die krant ontving: te Buenos Aires, in 't Plaza hotel, met
een vriend. We hebben dadelijk, als protest
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tegen je onzinnig geschrijf, 'n grote, dikke, dure fles van 't fijnste merk besteld.
Mijn Peruaanse vriend gaf een flinke deuk in zijn tweede borrel en draafde verder
door:
- De wereld sterft en wij sterven natuurlijk allen mee. Maar vooraleer alles dood
is, wil ik mijn deel hebben van 't goede dat er bestaat; en nog liever gooi ik mijn
geld, - die vuile papierlappen, die binnen afzienbare tijd totaal waardeloos zullen
zijn - door de ramen, dan ze te bewaren voor een illusie, die toch niet meer
verwezenlijkt kan worden. Doe toch zoals ik. Eet en drink zoveel als je verdragen
kan. Rook sigaren van 'n gulden of zelfs van 'n rijksdaalder als je er niet te katterig
van wordt en negligeer de schone sekse niet! Zelfzucht, meen je; vuige zelfzucht!
Helemaal niet. Kijk, die man daar, die ouwe diplomaat of bedelaar. Hé man,
Excellentie, kom eens hier!
De grijsaard keek op en nam met bibberende hand zijn vuile hoed af.
- Asjeblief, mijn vriend, da's voor jou! En mijn Peruaanse vriend stopte hem twee
klinkende rijksdaalders in de hand. Ik dacht dat de man een rol-beroerte kreeg.
- Meneer! riep hij met tremolerende stem: - meneer! En 't scheelde weinig of de
stukken rolden op de grond. - Meneer! Meneer! En de man boog in tweeën of hij
breken ging, en verwijderde zich dadelijk, schuw omkijkend, zo snel als hij maar op
zijn oude, strompelige benen kon, alsof hij vreesde achtervolgd te worden.
- Zó versta ik tegenwoordig 't leven! braniede mijn vriend, zijn tweede borrel
leegdrinkend. - Komaan nu, het is zes uur, de soep wordt opgediend!
Wij stonden op en verlieten het cafeetje. De oude bedelaar schokte steunend op
zijn stokje als een gnoom naar 't dorpje toe en wij richtten onze schreden naar 't hotel
dat op een hoogte stond, glanzend door de ondergaande zon beschenen. De beide
boerderijtjes aan de beide oevers van het smalle beekje schenen zich, in vage
schemering met elkander te versmelten.
De laatste zwaluwen van de schone zomer vlogen fijn-piepend in lange, snelle
kringen door de ijle lucht.
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't Diner was fijn, die avond, en de wijnkelder werd aangesproken.
De volgende dag waren wij beiden weer in het ‘normale’ leven.
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De algemene wereldtaal
‘De taal is gans het volk,’ beweren sommige nationalisten, o.a. de steile flaminganten.
Larie! Wie in deze tijd 'n beetje om zich heen kijkt en goed opmerkt, komt al spoedig
tot de overtuiging, dat een algemene wereldtaal, die trouwens zo oud is als de wereld
zelf, meer en meer beoefend wordt.
Het is dan ook zo'n prettige en heerlijk-gemakkelijke taal, die overal, in alle landen,
wordt verstaan. Het is een gevoelstaal, een soort ziels-esperanto, een taal, die men
dadelijk kent en feitelijk meer ‘ziet’, dan wel ‘hoort’ spreken.
Zo heb ik haar verleden jaar herhaaldelijk ‘zien’ spreken, en hoe!... te Londen,
tussen Belgische soldaten en Engelse meisjes. In Frankrijk woonde ik
uiterst-veelzeggende gesprekken bij tussen Engelse militairen en Franse juffies; en
achter dat gedeelte van het Belgisch front, waar Franse troepen liggen, - ik weet wel
waar het is, maar zal het u niet zeggen - nam ik ook bijzonder interessante conversaties
waar tussen Franse poilus en blonde, struise, Vlaamse deernen.
Veel omhaal van woorden hadden ze daarbij niet nodig. De Uilenspiegelachtige
Belg sprak vooral met zijn handen; de Engelsman sprak met de glimlach van zijn
heldere ogen, terwijl hij zijn kort houten pijpje tussen de witte tanden en zijn grote,
lange handen in zijn broekzakken hield; en de Fransman sprak een beetje sceptisch,
met fijne lip en heimelijke spotblik, als een die er maar liefst niet in wil lopen.
En de meisjes antwoordden, ieder op haar manier en volgens de traditie van haar
ras: de Engelse vrijpostig, met tanden die lachten en ogen die onbeschroomd peilden;
de Franse in schijn meer gereserveerd en zakelijk, maar daarom niet minder
veelzeggend in haar bepoeierd décolleté en zwartomrande kijkers, terwijl de Vlaamse
sprak zoals ze was: goed, plantureus en rondborstig, als de mooie, blonde vrouwen
van
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Rubens en Jordaans. En er werd niet of bijna niet gekibbeld in die gezellige wereldtaal,
die allen zo uitnemend verstonden zonder er ooit in gestudeerd te hebben, zodat men
inderdaad de weldadige indruk kreeg, dat de mensen, ondanks al de oorlogsrampen,
op de wereld zijn om elkander te begrijpen.
Ik moest daar even weer aan denken, verleden week, terwijl ik, op een prachtige
najaarsdag, langs 't strand van Scheveningen wandelde. Vóór mij uit liepen veel
andere wandelaars, nog eens tot aan de zee gelokt door 't mooie weer, als 't ware in
een bedevaart van dankbaarheid voor alles wat zo heerlijk en zo ruim genoten was,
gedurende de lange, schone, pas-vervlogen zomer. Zacht en stil daalde de avond,
oranje-glanzend door de hoge, grijze luchtkastelen van de wolken over de
blond-groene, ietwat kille deining van de zee; en de duinen schenen reeds in 't
onbestemde weg te grijzen en te doezelen, als 't ware zich omsluierend met lichte
nevelen, vóór 't rustig slapen gaan. Het licht op de vuurtoren schoot pas zijn eerste
flikkerschichten, ziekelijk zwak en bleek nog in die kleurenweelde van de schemering.
Onder de talrijke verliefde paren, die vóór mij uit liepen, herkende ik eensklaps
een Belgisch geïnterneerde, - een Waal, - met een Scheveningse vrouw in nationale
klederdracht. Het is een leuke, jolige knaap, een knappe jongen, flink in zijn donker
uniformpak met de donkere ‘putties’ om zijn stevige kuiten en wiens bijzonder
opgewekt en goed humeur, evenmin als zijn benijdenswaardige gezondheid, onder
de jarenlange ballingschap in het minst geleden hebben. Hij heeft een frisse
gelaatskleur en draagt een fijn, zwart, opgekruld veroveraars-snorretje waaraan hij
gaarne met zijn vingertoppen draait, terwijl zijn ogen aldoor tintelen en lachen, alsof
hij voortdurend de vrolijkste dingen bijwoonde. Hij heeft zich hier volkomen
aangepast en ingeburgerd, maar, hij is een Waal en, als zodanig, heeft hij in die drie
jaar tijd nog geen zinnetje in behoorlijk Nederlands leren uitspreken. Wát mocht hij
in godsnaam wel te vertellen hebben aan die oer-echte, zwaar-gerokte, wit-gekapte,
waggel-wandelende Scheveningse vrouw in nationale klederdracht? Ik moest het
weten en volgde hen tersluips op de hielen.
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- La mer est belle, Cobá! hoorde ik hem zeggen. En veroverend keek hij de
Scheveningse aan en draaide aan zijn snorretje.
- Cóóba, heb ik je gezegd! antwoordde zij, en lachte.
- Cóóba! herhaalde hij, ook lachend. Maar hij schudde zijn wispelturig hoofd en
hernam:
- Non, Cóóba c'est lourd, c'est laid. Je préfère décidément Cobá.
Zij lachte weer, gaf hem een stomp, en samen wandelden zij verder: hij, correct
en slank in zijn donker uniform met nerveuze ‘putties’-benen, zij, log en zwaargerokt,
met waggelgang en witte kap, waaruit, als twee fijne horentjes, de paarlen-speldetjes
opstaken.
Ja, ja, dacht ik, la mer est belle, Cobá; en ook la dune est belle, pas maar op, Cobá:
hij spreekt de algemene wereldtaal, en vloeiend, hoor!
Maar geen van beiden scheen zich in het minst aan de bespiegelingen van mijn
gedachtengang te storen: zij wandelden maar rustig verder, de strakke, slanke silhouet
en de log-waggelende; en de vuurtoren-flits, die van lieverlede feller en helderder
werd, zwaaide beschermend, en zegenend als 't ware, zijn snelle lichtbundel over
hen heen.
Ik twijfel er geen ogenblik aan, dat zij elkaar heel goed begrepen hebben.
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Zand en grint
Men moet een beetje met zijn tijd kunnen meeleven...
Enkele weken geleden werd er over niets anders gesproken dan distributie, gas,
steenkool, aardappelen en dergelijke.
Thans behoort men in beschaafd gezelschap over grint en zand te praten. Dat
aanhoudend gepraat heeft mij zozeer geboeid, dat ik er per fiets ben op uitgegaan,
om mij eens rustig in die kwestie te verdiepen.
Ik ben op zoek gegaan naar grint en zand. Het was een prachtige, stille najaarsdag
van blauwe lucht en gouden bladeren en ik heb weldra gevonden wat ik zocht; het
nodige zand en grint om er de luchtkastelen van mijn verbeelding mee op te bouwen.
't Was ergens in een mooie streek, waar vele villa's prijken. Dichtbij een van de
villa's streek ik mij neer en al dadelijk voelden mijn dwalende handen het grint en
het zand om mij heen.
Het was, zoals ik zei, een gloriedag van hemelsblauw en lovergoud. 't Ging naar
de avond toe en aan de verre, lage einder kwam reeds een bleke, dromerige volle
maan over de lichte heesters kijken.
Beneden vóór de stoep van de villa, die nog glansde in 't oranje van de zon, lagen
twee kleine kinderen, met emmertjes en schoppen, in een zandkuil te spelen. Zij
bouwden daar een soort van fort, zoals kinderen dat doen. Op de stoep zat een oud
heertje naast een oude dame aan een tafeltje met theegerei zijn krant te lezen; en
langs de met grint bezaaide paden van de villa-tuin wandelden twee jonge mensen:
een slanke vrouw in wit gewaad en een heer in sportkledij langzaam en gezellig heen
en weer.
Zand en grint, dacht ik, het vreedzaam schouwspel aankij-
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kend. En mijn gedachten droomden. En terwijl ik daar zo in de stilte van de avond
zat te kijken en te mijmeren, hoorde ik in de verte, heel, héél in de verte, naar het
zuiden toe, een vaag en dof gerommel, met af en toe een ietwat zwaardere, hardere
knal er doorheen.
Zand en grint, dacht ik weer; en mijn gedachten gingen naar de slagvelden, ginds
in het droeve Vlaanderen.
Ik weet niet goed hoe lang ik daar zo soezerig en peinzend heb gezeten. De avond
en het oord waren zo mooi; 't was om er niet vandaan te komen. De maan bloeide
hoger en lichter als een grote, rijpe vrucht tussen de gouden bladeren op; doch ook
het zonnelicht scheen maar niet uit te willen sterven; en dat werd een wonder en
feeëriek tafereel van zilver, rood en goud, omwonden en omsluierd door lichtblauwe
en violette nevelen, die langzaam uit de grond droomden. Het had iets irreëels, alsof
het van een andere, onbekende wereld was. En ikzelf voelde mij in mijn mijmeringen
en bespiegelingen weggevoerd naar 'k weet niet welke toveroorden, toen eensklaps
een stem, een koele, nuchtere mannenstem mij tot de werkelijkheid terugriep.
Schichtig keek ik op en zag vóór mij een heertje staan, een oud, grijs heertje, met
rood gezicht en grijze bakkebaarden onder een strooien hoed. Ik herkende hem
dadelijk: 't was 't zelfde heertje, dat het ogenblik tevoren onder de veranda van de
villa had gezeten. Hij hield nog de krant, waarin hij las, tussen zijn vingers. Hij
glimlachte mij vriendelijk, hoewel een ietsje zonderling, aan en vroeg:
- Zit u naar 't kanon aan 't westelijk front te luisteren, meneer?
Zat ik naar 't kanon, van 't westelijk front te luisteren...? Ik weet het zelf niet meer.
Ik antwoordde iets van ja en neen en zei dat ik mij eigenlijk meer voor de grint- en
zandkwestie interesseerde.
Als onder een zonnestraal helderde het gezicht van het heertje eensklaps op.
- Houdt u van grint, meneer? vroeg hij opgetogen, met zijn vreemde glimlach op
de lippen.
- Dol, zei ik... - en ook van zand.
- Nou, meneer, dan zullen wij elkander best verstaan! ju-
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belde hij. - Hoe vindt u toch die grint-en-zandkwestie? Is dat geen schande! riep hij,
op zijn toegevouwen krant kloppend.
- 'n Schande, herhaalde ik; - hoe bedoelt u, meneer?
- Te durven beweren, dat het voor militaire doeleinden gebruikt wordt! meende
het oude heertje.
Verbaasd keek ik hem aan.
Hij glimlachte en kwam genoeglijk naast mij zitten.
- Meneer, zei hij, - u moogt mij waar geloven, ik ben neutraal, dood-neutraal. Het
kan mij absoluut niet schelen wie deze oorlog verliest of wint; en als ik strijd, dan
strijd ik voor de waarheid. Welnu, meneer, in name van recht en waarheid, kan ik u
de stellige verzekering geven, dát de Duitsers in België enkel en alleen het welzijn
en de redding van hun verdrukte Vlaamse broeders bewerken. En ik zal meer zeggen:
ze doen dat met een zorg, een kiesheid en een liefde, die de bewondering van de
wereld zouden afdwingen, als de wereld nog tot enige bewondering in staat was. Die
grint-en-zandkwestie, meneer! Nou, waartoe dienen grint en zand? Kijk daar, meneer,
in de tuin van mijn villa: kuilen voor de kinderen, om in te spelen: mooie paden,
voor de verliefden, om er langs te wandelen. Welnu, meneer, de Duitsers doen met
dat grint en zand in Vlaanderen precies wat ik er hier mee doe. Mooie wandelwegen
voor de geliefden; aardige fortjes, zogenaamde ‘pilledozen’ voor 't genot en de
gezondheid van de kinderen! De Belgen klagen erover, dat een gedeelte van hun
civiele bevolking aan die werken mee moet helpen. Belachelijk, meneer; belachelijk
en hemeltergend ondankbaar! Wat kan men wel minder eisen van een volk, dan dat
het enige hulp verleent tot het bereiken van wat voor zijn genoegen en zijn nut wordt
opgericht? Is het dan geen schande, meneer, als de geallieerden dat werk van liefde
en opbeuring voortdurend stukschieten, en moet het verwondering baren als de
Duitsers dan telkens weer nieuw grint en zand hebben aan te voeren om de schade
te herstellen! 'n Schande, meneer! 'n Schande!
Het oude heertje werd ineens geweldig opgewonden. Hij was opgestaan, liep
gejaagd vóór mij heen en weer en wou nog veel meer gaan betogen, toen de oude
dame, die naast hem op de stoep gezeten had, op het galmend geluid van zijn stem
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haastig naar ons toekwam en hem sussend met zich trachtte mee te krijgen.
Hij liet zich meenemen, maar vóór hij aan zijn hek was keerde hij zich nog eens
om en riep mij heftig toe:
- Weet wel, meneer, dat grint en zand vredes-en-liefdes-materialen en geenszins
oorlogstuig zijn! Hier, op mijn neutrale villa, krijgt u, te allen tijde, het onomstotelijk
bewijs daarvan!
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Bij de ongelukkigsten op aarde
Niet zo heel lang geleden, op een schitterende najaarsdag ben ik, met een paar
vrienden, bij de ongelukkigsten op aarde geweest...
De ongelukkigsten op aarde vertoeven tijdelijk in een sanatorium, te Katwijk aan
Zee. Mochten zij er maar lang genoeg verblijven, dan zouden zij niet meer de
ongelukkigsten op aarde zijn. Maar dat mogen zij, helaas, niet. Zij blijven er slechts
enkele weken of maanden en dan moeten zij weer weg, om plaats voor andere
rampzaligen te maken.
Ik wil niet sentimenteel zijn. Ik zal althans trachten niet sentimenteel te doen. Ik
wil koel en nuchter, stug zelfs, mijn gevoelens en beschouwingen neerschrijven.
Hard is deze tijd en hard worden de zielen. Toch golft soms uit de diepten van 't
gemoed een menslievende ontroering op, die je week maakt, die je tranen in de ogen
brengt.
De ongelukkigsten ter aarde, zijn de scrofuleuze en tuberculeuze kinderen, die
vanuit het uitgehongerde, bezette België, met kleine groepjes van een vijftigtal tegelijk
naar hier worden overgebracht.
Ik heb ze gezien, op die glanzende herfstdag, onder die blauwe hemel met stralende
zon, zoals ze daar lagen, uitgestrekt in open lucht op stoelen en in bedden, met de
blote, akelige wonden van hun armoede en erfelijke smet. En bij dat droevige zicht
was mijn eerste gedachte: ‘Waarom getracht zulke minderwaardige schepsels in 't
leven te houden? Wat heeft de gemeenschap aan het bestaan van deze menselijke
wrakken; en wat hebben zij zelf anders dan ellende aan hun eigen leven nu en in de
toekomst?’
Zo drong zich die gedachte droevig-vlijmend op en een soort weerzin was in mij.
Ik had mij willen afwenden; ik had ineens
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willen terugkeren, naar de gewone wezens, naar de kracht en frisheid van het leven.
Zagen mijn vrienden die heimelijke afkeer en die teleurstelling op mijn gezicht?
En ondergingen ook de zieke kinderen instinctmatig iets van droeve indruk die moest
overwonnen worden...? Eensklaps voelde ik een klein, zacht handje strelend glijden
in mijn grote, sterke hand en twee helderblauwe oogjes keken als twee schone
vlasbloempjes uit onze Vlaamse gouwen naar mij op, terwijl een meisjesstemmetje
heel zachtjes zei, alsof het zangerig neuriede:
- 't Gaat al zóveel beter, meneer, kijk eens naar mijn benen... En 't kind tilde haar
rokjes op tot aan haar knieën en liet mij de wonden zien, die genezende waren.
Ineens was mijn weerzin overwonnen. Ineens voelde ik de ‘liefde’, daar waar ik eerst
slechts afkeer had gevoeld. Het was, gans over mij, en tot in mijn diepste binnenste,
onder de aanvoeling van dat kleine, zachte, zwakke handje en die glimlach van de
blauwe-bloemen-oogjes, als de streling van de Natuur zelf, die rijk en mild en goed
is en niet streeft naar ziekte en dood, maar naar genezing en naar leven! Hoeveel
waren er daar, van die ongelukkige kinderen, die aldus aan de dood ontrukt en aan
het leven weergegeven werden! Ik telde ze: een kleine vijftig!... Een kleine vijftig;
en ginds, in het ongelukkig, hongerig België zaten er nog duizenden te wachten en
te kwijnen, om op hun beurt te mogen komen, om uit de worgklauw van de dood
verlost te worden, en weer levend en gezond te zijn. Maar zij mochten niet komen;
er was geen plaats voor hen, omdat er niet genoeg geld voor hen was!
Droeve, droeve, sombere tragedie! Ziehier een stukje bankpapier, een verfrommeld
briefje, waarop in grote letters een beduidend bedrag staat gedrukt. Geef ik dat briefje
weg, dan komen twintigtallen wegstervende kinderen eensklaps weer in 't leven. De
bleke wangetjes gaan blozen, de blauwe-bloemen-oogjes schitteren en lachen. Stop
ik dat briefje stug weer in mijn zak, dan worden weer de wangetjes bleek en dof
worden de schone oogjes. Mét dat briefje mogen die vijftig
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kinderen hier blijven en genezen; zónder dat briefje moeten ze straks weg, om na
een korte opfleuring van hoop en leven in het land van nood en armoede te gaan
verkwijnen.
Ik heb het kleine meisje, dat zo zoet mijn hand kwam strelen, een eindje in de duinen
vergezeld, om met haar te gaan kijken naar de spelen van de makkertjes die, evenals
zij, reeds zoveel beter waren, dat zij weldra naar België zouden terugkeren. Zij zaten
daar allen, als een troepje gezellige beestjes in een grote zandkuil en werkten er druk,
met emmertjes en spaden, om een groot kasteel van zand en takkenbos, dat zij aan
't optrekken waren. Luid galmde hun opgewekte blijdschap, maar toen ze mij zagen
werden ze plotseling stil, doodstil, en grote ogen staarden mij benauwd en ernstig
aan.
Ik heb met hen gesproken en getracht hun vertrouwen op te wekken. Het lukte mij
maar half. Ze zeiden niet veel en bleven mij, en ook onderling elkaar, schuw en
achterdochtig aankijken. Ik zei hen, dat ze maar moesten voortgaan met hun
zandkasteel te bouwen, doch ze deden 't niet. Zij schenen iets te vrezen, op iets
angstigs te wachten. Het was alsof ik iets van droefheid met mijn komst had
meegebracht. Toen ik eindelijk afscheid nam groetten zij mij allen zeer beleefd en
blijkbaar opgelucht en achter mijn rug gingen opnieuw, ofschoon nog enigszins
gedempt en aarzelend, de spelen en geluiden op. Zij dachten... dit heb ik eerst later
vernomen... zij dachten, dat ik de meneer was, die hen halen kwam, om hen naar het
land van de Dood terug te voeren!
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Herfstpelerinage
Ieder najaar, in november, maak ik een pelerinage in de bossen, om de bomen te zien
schreien...
De bomen schreien rode en bruine en gouden tranen, die als een weelde-rouwkleed
blijven liggen op de weke grond.
Het is zacht aan de voeten om over dat rouwkleed heen te lopen. Het ritselt en
schijnt te zuchten.
Een wrange geur van hout en vochtigheid hangt alom onder de kruinen. 't Is als
de wierook van het stervend bos; en de hoge, slanke stammen, naar de zuidkant
groen-bemost, rijzen ten hemel als de pijlers en de zuilen van een immense kathedraal.
't Is stil in deze kathedraal met goud-gewelven. De liefelijke zomerzangers zijn
vertrokken en wie nog overbleef laat zich haast niet meer zien en niet meer horen.
Is dat nog even 't roodborstje, dat stipje bruin en rood dat aan een gouden takje schijnt
te hangen? En dáár, op het helgroene gras, is dat een vinkje, getooid als een fijn
juffertje, met witte-en-groenachtige pennetjes over zijn herfstjapon? Het roodborstje
zingt een melancholisch-kort vooisje en vliegt weg; en het vinkje tjinkt even, met
een stem gelijk een zilver-belletje, alsof het zeggen wou: ‘Ik kan veel langer en veel
mooier, maar nu doe ik het niet meer, het is te laat in 't jaargetijde.’
De schone bomen schreien... Zij schreien heel, héél zacht en stilletjes en hun
glinsterende tranen komen langzaam als met grote, diepe spijt ten gronde
neergedwarreld. Soms vallen zij zo één voor één, alsof zij niet wilden of niet konden
scheiden. Soms schijnen de hoge kruinen door een onvoelbaar windje te worden
doorademd en dan vallen eensklaps vele, dikke, gouden tranen, als dode vogels in
het groene gras.
De lucht is teer en wazig-blauw. De zon gaat onder in fijn-roze-en-mauve nevelen,
die dromerig en feeëriek uit de grond
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opkruipen. Een klank galmt ergens in de verte en sterft weer uit. Het woud droomt.
Het gaat nu slapen. Het hult zich in zijn grootse majesteit van vrede en van mysterie
en de kilheid van de nacht zijgt neer.
Langzaam valt de dauw over de rode en gouden bladeren. De kleuren sterven uit,
een doffe grijsheid omvangt alles; en alles zwijgt. Alleen de bomen blijven schreien,
aanhoudend en eentonig schreien gans de lange, stille najaarsnacht; en een zilverglans
daalt uit de hemel waar de schone sterren bloeien; en in die matte glans schreien
weldra de bomen echte tranen over 't rood en goud van de neerzijgende bladeren:
tranen nat van dauw in 't somberstille van de nacht; tranen die als mensentranen, in
onzichtbare droefheid en melancholisch druppelruisen, op de klamme aarde
neervallen.
Zo schreien nu de wouden in het land van vrede om verlies van eigen schoonheid.
Maar ginder, naar het zuiden toe, zijn andere wouden vol verwoesting en daar zijn
het niet meer de bomen die er om hun eigen schoonheid treuren. Daar staan verminkte,
tragische stronken-geraamten als gruwelijke spookgedaanten in de nacht. Daar knallen
rosse flitsen overheen met donderend geraas en de grond beeft en siddert als onder
een aardbeving. Geen roodborstje zingt er nog zijn weemoedig najaarsvooisje, tussen
't goud van de laatste bladeren; geen vinkje wipt er hups gelijk een juffertje over het
groene gras, of tjinkt er met een stem gelijk een louter zilverbelletje. De roodborsten
zijn er de bloedend-opengereten borsten van de stervende soldaten en de enige vogels
die er nog zingen en fluiten, zijn de gierende, loeiende granaten en schrapnels,
sombere vogels van dood en vernieling.
En vallen er geen zachte tranen meer van dauw over het rood en goud der schone
bladeren, omdat het omgewoelde en verminkte woud aldaar geen bomenkruinen en
geen bladeren meer heeft; tussen de afgeknakte, versplinterde stammen, in de diepe
groeven en modderkuilen van de grond, daar waar de legerhorden zich verschuilen
en, reeds vóór de dood, als 't ware levend zich begraven hebben, dáár is zo oneindig
veel droefheid en wanhoop en leed onder de stil-serene sterrenhemel, dat echte
mensentranen er uit echt-brekende ogen vloeien: heldere tranen van grenzeloze smart
over gapende
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wonden van nobel rood bloed, zoals hier, in het vredige noorden, onder het zacht
getwinkel der bloeiende sterren in serene najaarshemel, de dauwdruppels vloeien,
lavend, rustig en eentonig druppelruisend over de mooie, neerschreiende bladeren
van rood en goud...
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Het grintmannetje
Ik weet niet, geachte lezeres en lezer, of gij u nog het oud heertje herinnert, dat op
een mooie herfstnamiddag naar mij toe kwam, waar ik naast zijn villa zat te soezen,
en dat mij daar, in opgewonden woorden, zijn opinies mededeelde over de beroemd,
berucht en beroerd geworden grint-en-zandkwestie.
Wellicht heeft die geschiedenis u slechts zeer matig geboeid; en in dat geval zal,
wat ik er thans verder van vertel, u nog wel minder boeien; maar ik ontving dezer
dagen twee brieven, van onbekenden, die mij op enigszins gekscherende toon vroegen,
of ik soms nog iets meer van het oude heertje had gehoord, en daar het toeval wil,
dat ik er inderdaad van heb gehoord, neem ik nog eens de vrijheid u dat mee te delen.
Ik zat rustig aan mijn werktafel, een paar weken geleden en keek met grotere
belangstelling door het raam naar de schone tinten van de herfst in mijn klein tuintje,
dan naar de zwarte letters op mijn halfvol geschreven vel papier, toen er aan mijn
deur werd geklopt.
Ik bromde iets als een verwensing of een vloek. Alweer een prater, die mij in mijn
werk komt storen, dacht ik kregel. Want zo zijn wij, artiesten: van 't ogenblik dat wij
in onze werkkamer zijn heet het dat wij werken, ook al lagen wij er met een sigaar
in de mond en halfdichte ogen in de kussens van een leunstoel achterover uitgestrekt.
- Ja... binnen... riep ik niettemin, met onmiskenbare onwil; en mijn huisknecht
opende de deur en kwam voor, met een visitekaartje op een presenteerblad.
Met gefronste wenkbrauwen las ik een mij totaal onbekende naam.
- Is het 'n... heer? vroeg ik, half fluisterend.
- Jawel, meneer; een oudere heer, met grijs haar.
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Mijn wenkbrauwen bleven gefronst: ik aarzelde.
- Ouder dan ik? vroeg ik eindelijk.
- Jawel, meneer, zeker.
'n Meneer met grijs haar, 'n ‘heer’, en ouder dan ik... Ik voelde wel enige eerbied
verschuldigd.
- Laat binnen komen, knikte ik.
De knecht verdween en 't ogenblik daarna werd er weer op mijn deur geklopt.
Ik was opgestaan. ‘Ja’, antwoordde ik; en op mijn trekken voelde ik alvast de
beleefdheidsgrijns komen, die bij zulke gelegenheden past.
De deur ging langzaam, heel langzaam open. Het is wel eigenaardig, maar aan de
manier waarop een deur geopend wordt, herkent men reeds de aard van de bezoeker,
nog vóór men hem ziet. Een man van je eigen stand en leeftijd opent de deur met
een gevoel van durf en zelfbewustheid. Een jongere opent bedeesd; een oudere opent
langzaam. Ook een vrouw opent je deur heel langzaam, maar van een andere soort
langzaamheid, een langzaamheid die schijnt te aaien en te glimlachen. De wijze nu,
waarop mijn deur naar binnen week, was traag met kleine stootjes, als van iemand
die moeilijk loopt. Zij week... zij week... en toen zij eindelijk goed open was, stond,
vóór mij, vriendelijk glimlachend, een het gekleed oud heertje, met fris gezicht, grijs
haar en grijze bakkebaarden. Ik herkende hem dadelijk: het ouwe heertje van de villa,
ginds: het opgewonden grintmannetje!
Glimlachend kwam hij naar mij toe.
- Neem me niet kwalijk, meneer, dat ik u kom storen; maar toen ik u verleden bij
mijn villa ontmoette, wist ik niet wie ik vóór mij had. Nu ben ik op de hoogte:
aangenaam kennis te maken, meneer.
Ik jubelgrijnsde mee over het aangename van de kennismaking en verzocht het
oude heertje te gaan zitten. Met een zucht liet hij zich in een leunstoel neer en keek,
met onverholen nieuwsgierigheid, om zich in de kamer heen. Steeds
beleefdheidsgrijnzend wachtte ik wat hij mij verder mee te delen had. Wat ben ik
begonnen! dacht ik: hij komt mij natuurlijk weer over grint en zand spreken!
- Mijn vrouw, begin hij, - meende u te herkennen aan een
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portret van u, dat ze vroeger eens in een weekblad gezien heeft. Ik zei: kom, da's
gekheid; maar zij hield vol en nu moet ik erkennen, dat ze 't bij 't goede eind had.
En met levendige ogen keek hij mij aan en lachte, een ietsje griezelig. Ik lachte ook,
en grijnsde, en wachtte wat nu verder komen zou. Hij keek rond naar de boekenkasten
en zei:
- Dat is... de bibliotheek.
De opmerking was van een ontegenzeggelijke juistheid. Ik knikte, glimlachte,
grijnsde.
- Dat is... de tuin, constateerde hij. Hij richtte zich half overeind, keek naar de
paden, glimlachte:
- Geen grint!
- Neen, enkel zand, sidderde ik en dacht: nú gaat 't beginnen! Hij stond op. Ook
ik stond op. Wij stonden daar even tegenover elkander, als 't ware klaar om de strijd
aan te binden.
- Nou, meneer, ik zal u maar niet langer ophouden, zei hij. Even bleef ik paf. De
beleefdheidsgrijns verstierf op mijn lippen.
- Pardon, meneer, vroeg ik eindelijk; - zou ik tenminste het doel van uw bezoek
mogen kennen?
Zeer verbaasd keek hij mij aan.
- Wel, zoals ik zei, meneer, glimlachte hij: - om te weten wie gelijk had, mijn
vrouw of ik.
Verbluft keek ik hem aan.
- En heeft u dáárvoor die tocht, die echte reis gemaakt! riep ik.
- Daarvoor, en ook wellicht nog voor iets anders, grinnikte hij.
- Mag ik dan zo vrij zijn...?
- Om eens van u te horen hoe of u vindt, dat het nu met de geallieerden gaat.
- Nou; niet fameus, bekende ik.
Hij maakte een gebaar van opwinding.
- Wil ik u eens zeggen wat er gebeurt, meneer! riep hij. - De gehele Entente heeft
zich door 't slimme Duitsland laten omkopen! Dat is het hele geheim van een strategie,
die een klein kind van dertien jaar aanzienlijk zou verbeteren. Dag, meneer. Echt
aangenaam geweest. Dáág!
Hij lachte griezelig en met korte schokjes was hij de deur weer uit.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

502

Overwegende...
Herhaaldelijk komen goedgezinde, vredelievende mensen mij de laatste tijd vragen
wanneer ik denk, dat die ellendige oorlog nu toch eenmaal zal eindigen.
Alsof ik het weten kon!
Alles wat ik kan is peinzen en overwegen, zoals iedereen dat voor zichzelf ook
kan; en zulke overwegingen hebben dan ook precies zoveel waarde, of onwaarde,
als de toehoorder er aan hechten wil. Het is dilettantisme; meer niet. Maar, als ik er
werkelijk iemand plezier mee kan doen, welnu, hieronder volgen dan mijn
overwegingen:
Overwegende dat omstreeks het jaar 1914 enkele keizers, koningen, prinsen,
diplomaten en andere hoge luiden zich blijkbaar, en reeds sinds vele jaren, gruwelijk
verveelden en wel voornamelijk omdat zij gedwongen werden in vrede te leven en
door en door verzadigd waren van al de voordelen en genoegens, die een
vredestijdperk geven kan;
Overwegende dat het jachtvermaak te allen tijde een van de meest geliefkoosde
uitspanningen van koningen, vorsten, diplomaten en groten van de aarde is geweest;
Overwegende dat ook dit allergrootste genot op den duur zijn bekoring en prikkel
verliest;
Overwegende, dat er, behalve het dierlijk wild, ook nog een ander soort wild
bestaat, met name het menselijk wild;
Overwegende dat een vorstelijke jacht op menselijk wild, - in de wandeling Oorlog
genaamd, - een bron van genoegen bevat waarbij al de andere geneugten van de
wereld in het niet verzinken, zodat een zogenaamde Oorlog als een bad van vrolijke
frisheid wordt in de eentonige sleur van 't alledaagse, saaie leven;
Overwegende dat die vrolijkheid en frisheid nu reeds meer dan drie jaren duurt;
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Overwegende dat ook dit opperste genot door de al te lange duur veel van zijn vroeger
ongeëvenaarde prikkel heeft verloren;
Overwegende dat de Grote Jagers nu reeds meer dan drie jaar lang verhinderd zijn
hun reumatiek en jicht in de internationale badplaatsen behoorlijk te soigneren,
mitsgaders in de internationale speelholen van Monte Carlo, Aix-les-Bains en
Oostende te gaan dobbelen;
Overwegende dat ook de centen op zijn;
Overwegende, ten andere, dat, ondanks de weergaloze jachtpartijen, het wild nog
lange niet is uitgeroeid;
Overwegende, integendeel, dat, niettegenstaande zijn eeuwenoude, traditionele
en overerfelijke gedweeheid en slaafsheid, het wild onmiskenbare tekenen begint te
vertonen van moeheid en zelfs van verzet;
Overwegende dat het wild, ondanks de genadeloze slachting, nog
overweldigend-verre de meerderheid in getal is, terwijl de jagers, niettegenstaande
zij geen enkel verlies van enige betekenis hebben geleden, steeds verreweg de
minderheid gebleven zijn;
Overwegende dat niets bestendig is in deze droeve wereld; Overwegende dat het
ontzettend zou zijn indien eenmaal het wild de jager, en de jager het wild moest
worden;
Overwegende dat zo iets zou kúnnen gebeuren, al was het maar om de eenvoudige
reden dat het in vroeger tijden reeds herhaaldelijk gebeurd is, en dat, naar wordt
beweerd, de geschiedenis zich steeds herhaalt;
Overwegende dat de jagers, met het oog op dit niet denkbeeldig gevaar (men denke
slechts aan Rusland) en in de oververzadiging van al het genotene, de jacht nu wel
zouden willen staken;
Overwegende dat dit haast niet meer mogelijk is, en wel voornamelijk omdat het
wild, door de lange duur van de jacht en de verwoesting van zijn levensbronnen, van
alle verder bestaan beroofd is en dus wel van honger zou moeten omkomen;
Dit alles overwegende en nog veel meer daarbij, besluiten wij tot het ‘onoplosbare’
van de toestand en verwijzen wij de wereld naar de Chaos, waaruit dan misschien
later, wie weet,
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iets nieuws en beters zal geboren worden.
Geachte lezeres en lezer, neem dit s.v.p. niet al te tragisch op. Het is, zoals ik zei:
dilettantisme. Ik voel het zo en vrees het zo, maar 't zal waarschijnlijk nog wel anders
lopen. Konden we nu maar slapen, dood zijn, tot het uit is; en dan weer midden in
de nieuwe wereld wakker worden! Want dat er een nieuwe, een ‘gans nieuwe’ wereld
op komst is, daaraan geloof ik vast en zeker.
Maar hoe die er zal uitzien, dat is een andere vraag; dat is het raadsel van de
toekomst; en waarschijnlijk van een nog verre-verwijderde toekomst.
Laten we nog een klein, klein beetje hoop bewaren: het zal misschien meevallen.
En valt het niet mee, welnu, ‘tant pis.’
Zoals het wás, kon het toch onmogelijk blijven duren. Tijden en gebeurtenissen
waren rijp. Wie de macht bezat droeg de verantwoordelijkheid. En wie de
verantwoordelijkheid op zich genomen heeft, zal rekenschap gevraagd worden.
Iets, of iemand, of een complex van toestanden en iemanden zal, op een of andere
wijze, de ontzettende, alle verbeelding overtreffende afrekening te betalen hebben.
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De redders van het vaderland
Wij hebben alweer, enkele dagen geleden, een aantal hooggestemde, patriottische
redevoeringen kunnen aanhoren, waarin moedige sprekers het vaderland en, met het
vaderland, een groot gedeelte van de beschaafde wereld wilden helpen redden.
Dat was naar aanleiding van Koning Alberts naamdag. De jarenlang verbannen
Belgen kwamen in feestzalen bijeen en daar hoorden zij de schone, opwekkende
woorden.
Wie sprak die uit en vertolkte de vurige gevoelens en verlangens van allen? Een
oudstrijder van Luik of de IJzer? Een gewonde, een verminkte? Een die werkelijk,
niet met zijn geest en zijn gedachte, maar met zijn lichaam meegestreden en geleden
had? Een die de kogels om zich heen had horen fluiten en de schrapnels in rosse
flitsen boven zijn hoofd had zien barsten? Een, die in de ijzige modder van de
loopgraven had geploeterd en die dagen lang honger en dorst had geleden?... Neen.
Zij die spraken hadden niets gezien, niets meegemaakt, niets ondervonden. Zij
vertolkten alleen maar wat de anderen: de strijders, gezien, gehoord, gevoeld, gedaan,
geleden hadden.
Hadden die sprekers nu ook maar gezegd: Zij, (de strijders) hebben dit gedaan,
dát geleden! Doch neen: zij spraken van ‘wij’ hebben dit gedaan, ‘wij’ hebben dát
geleden; en, in name van alles wat ze beweerden gedaan en geleden te hebben, terwijl
ze feitelijk niets van die aard hadden gedaan en niets van die aard hadden geleden,
schalden ze luide wraak en dreiging uit en riepen ze van vol te houden ‘jusqu'au
bout’, tot de totale overwinning en de totale onderwerping van de gehate vijand.
Gedurende de eerste jaren van de oorlog (de eerste ‘jaren’; is het niet gruwelijk
dat men zo iets moet neerschrijven!) kon men dergelijke redevoeringen beter aanhoren.
Men lette niet zo nauw op de betekenis van de woorden; het onderscheid tussen wie
vocht en wie nog maar niet meevocht leek minder scherp; men leefde in de waan,
dat het wel spoedig uit zou zijn. Maar nu, nu er na zoveel jaren nog geen schim van
vrede aan de einder te bespeuren is; nu het voor de grootste optimist
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wel duidelijk moet geworden zijn, dat er een waar mirakel zou moeten geschieden
om deze oorlog binnen afzienbare tijd te doen eindigen; nu schrijnen dergelijke
redevoeringen pijnlijk; nu worden het schrille wanklanken, vooral wanneer men ze
wel eens moet horen uit de mond van nog betrekkelijk jonge en flinke mannen, die
best geschikt schijnen om daadwerkelijk aan de strijd deel te nemen. En zonder een
ogenblik aan de goede en oprechte vaderlandse gevoelens en bedoelingen van de
redenaars te willen twijfelen, vraagt men zich af of zij toch niet veel beter zouden
zwijgen.
Zij, die zouden kúnnen spreken, zijn hier niet. Zij staan ginds, aan de IJzer, met
het geweer in de vuist en de gretige blik naar het oosten, waar de andere broeders
staan, in kommer en lijden, onder de wrede dwang van de bezetter. Dát is het volk,
het land, het Vaderland! Die, en die alleen, mogen en kunnen spreken; maar wij hier,
horen hun stemmen niet. Ze zijn te ver van ons verwijderd, te zeer van ons vervreemd.
En, wat ‘wij’ hier nu zeggen, is misschien wel niet wat ‘zij’ hier gaarne zouden willen
doen horen.

Dienstweigeraars
De dienstweigeraar, - de principiële, - wil mij voorkomen als een soort luxeartikel
in een vredesland. Het staat goed, het heeft iets superieurs en enigszins
bohême-artistieks; het hoort bij de lange, slordige haren, bij de ongekamde, ruige
baarden, bij de geïnspireerde ogen, bij de grijs- of bruin-fluwelen buisjes en de
twijfelachtig-frisse nagels. En het is helemaal niet levensgevaarlijk: desnoods enkele
weken gevangenschap en dan weer het vrije en superieure leven, omkranst door de
aureool van de idealistische martelaren.
Ik verklaar onomwonden, dat ik niets dan eerbied voelen zou voor een jongeling,
die weigerde een ‘veroveringsoorlog’ te helpen voeren. Een veroveringsoorlog is
gewapende diefstal, brandstichting en moord. Maar wat te denken van veel
jongelieden, die weigeren hun land te dienen als het, onrechtvaardig aangerand, in
doodsgevaar verkeert?
Die zijn er, helaas! en veel, onder de Belgen! Zij voelen niets,
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naar zij beweren, voor het begrip ‘vaderland.’ Dat is voor hen slechts een abstractie,
een woord, een klank zonder betekenis. Zij voelen zich wereldburgers.
Zou dat werkelijk wel zo zijn? Zouden ze niet, als het kon en als ze mochten,
dadelijk na de vrede weer naar het geboorteland heensnellen, naar dat land, het
vaderland, dat ze thans niet meer kennen, omdat ze te laf zijn het te helpen redden
en verdedigen?
Indien ze mochten...! Maar dat zullen ze niet. Bij de grens van het rampzalige,
door hen versmade vaderland zal een wacht staan, duizendmaal sterker dan al de
vijandelijke legers, die er nu de toegang versperren: de hoon en de minachting van
het ganse volk! Zij zullen er niet binnenkomen, nog in geen jaren en jaren; zij zullen
de vreemden en de lafaards blijven overal, de paria's en de vervloekten van de wereld,
hun hele leven lang, waar of ze zich ook, bij vijand of bij vriend, vertonen.
Er zijn er onder hen die beweren, dat niet België, maar Vlaanderen gered moet
worden. Ja, Vlaanderen zál gered worden; Vlaanderen zal worden wat het wezen
moet; doch zijn redders zullen zijn: niet de dienstweigeraars, maar zij die eerst hun
vaderlandse plicht vervuld hebben.
Die, en die alleen, ik herhaal het nog eens, zullen later mogen meespreken; en wat
zij willen zal geschieden.
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Een diner
In zijn geestige boek Pierre Nozière beschrijft Anatole France o.a. de indrukken van
een Arabische prins op een groot festijn te Parijs. Deze prins, die een voorname
observatiegeest bezat en een verfijnde geletterde was, moest het diner verlaten vóór
het einde, om nog bijtijds de nachttrein voor Marseille en, in aansluiting daarmee,
de boot te halen, die hem naar zijn land terug zou brengen; en, ofschoon hij dus niet
precies kon weten wat er na zijn vertrek wel gebeurd was, wenste hij niettemin zijn
impressies en beschouwingen over de Europese zeden en gebruiken in dergelijke
omstandigheden voor zijn landgenoten neer te schrijven, wat hij zo ongeveer deed
in de volgende termen:
‘Die mensen, - de Parijzenaars uit de hogere standen, - komen gaarne bij elkaar
rondom weelderig versierde en ruim-voorziene feesttafels, waar zij zich overvloedig
en zelfs overdadig aan fijne, zinnen-prikkelende spijzen en opwindende dranken te
goed doen. De vrouwen zijn er zo dun mogelijk gekleed en zo bekoorlijk en
verleidelijk getooid als het maar kan. Na de maaltijd zonderen de paren zich af in
aparte, voor dit doel geschikte ruimten en genieten daar met grote hartstocht van het
minnekozen. Ik geef de stellige verzekering dat het aldus gebeurt; niet omdat ik het
gezien heb, maar wijl het onmogelijk is dat de dingen, eenmaal op zulke wijze geschikt
zijnde, een ander verloop zouden kunnen hebben’.
Onweerstaanbaar, - en ondeugend, ik beken het, - moest ik even aan die Arabische
prins van Anatole France weer denken, toen ik, kort geleden, nog eens als gast op
een groot diner kwam.
Een diner, een groot diner in deze tijd! Ik wist niet, dat het nog voorkwam. Het
was weer helemaal iets niéuws voor mij
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en toen ik tussen mijn beide mooie, zwaar-gedecolleteerde buurvrouwen zat,
herinnerde ik mij, dat ik, sinds ruim drie jaar, niet meer ‘gedineerd’ had.
Het deed mij vreemd aan. En, als ik Arabische prins was geweest, zou ik wellicht
als volgt mijn indrukken hebben weergegeven:
‘Een groot diner, in Holland, begint dadelijk met een algemene brulpartij. Zo eist
het de wellevendheid, de beleefdheid. Men dient onmiddellijk zijn dame aan te
spreken, zegge: aan te blaffen, rechts en links. Wat men ook zegt komt er minder op
aan, áls men maar iets zegt. Nu spreekt men over politiek. Men is neutraal, of
pro-Duits, of pro-Entente. Een dame, één enkele, is geweldig anti-Duits en uit dit
met verontwaardiging en kracht. Dat mag wel, vanwege één enkele. Velen, die
beweren neutraal te zijn, zijn eigenlijk pro-Duits, maar komen daar niet graag voor
uit. Zogoed als allen zijn pro-Frans, hier en daar is er een die weeklaagt over 't lot
van 't arme België en anti-Engels zijn ze allemaal.’
‘Na het diner, dat fijn en overvloedig is, doen de gasten niet zoals beschreven in
het relaas van de Arabische prins. Integendeel. De dames worden heel gewichtig en
deftig door de heren in een apart vertrek geleid, waar zij aan zichzelf worden
overgelaten, terwijl dan ook de heren zich naar een apart vertrek begeven, waar zich
plotseling gans andere wezens in hen schijnen te ontpoppen. Onder het roken van
lekkere sigaren en het genieten van bedwelmende “pousjes” strekken ze zich
ongegeneerd op gemakkelijke stoelen uit en doen, onder bulderend gelach, allerlei
pittige verhalen, waar zij vol van zijn, maar die zij ganselijk schijnen vergeten te
hebben aan hun tafeldames mee te delen. Dat duurt zo tot de gastheer eensklaps weer
een deftig-strak gezicht trekt en, opstaande, de gasten nodigt tot het genieten van een
kopje thee, in gezelschap van de dames. Haastig halen de heren dan nog eens zwaar
aan hun eindje sigaar en volgen de gastheer.’
‘In strakke houding zitten de dames blijkbaar op die rituele komst te wachten. Of
zij zelf, in de afwezigheid van de heren, een buitengewoon boeiend gesprek hebben
gevoerd is aan twijfel onderhevig; maar wat ook dit gesprek moge geweest zijn,
zodra de heren verschijnen houdt het op en een tweede,
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algemene brulpartij vangt aan, rondom de kopjes. Dit eist alweer de beleefdheid, de
wellevendheid.’
‘Dan komt na een poos een deftige dienaar te voorschijn, die bij een paar dames
iets aan 't oor gaat fluisteren. Het is of hij een heel nare tijding aanbracht, want
dadelijk verstommen de meeste gesprekken. Een van de oudste dames staat weldra
op en wendt zich met uitgestrekte hand en stille woorden tot de huisvrouw, als voor
een eeuwig afscheid. De anderen volgen haar voorbeeld. Zwijgend, in een geruis
van zijde en een gekraak van lakschoenen, worden de trappen afgedaald. Daar krijgt
men hoeden en mantels terug en door de geopende voordeur, ziet men de lichtogen
van auto's en rijtuigen flikkeren. Men voelt zich zeer dankbaar gestemd voor al het
genotene en het hele diner, met lekkere spijzen, champagne, sigaren en “pousjes”
incluis, heeft je slechts één gulden gekost.’
Aldus, geachte lezeres en lezer, zou ik wellicht schrijven als ik de Arabische prins
was uit Anatole Frances Pierre Nozière; maar ik ben immers geen Arabische prins
en daarom moet u nu ook maar denken, dat ik niets geschreven heb.
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Benzine!
Enkele dagen geleden heb ik iets wonderbaars bijgewoond. Ik heb een auto gezien,
die benzine innam!
De auto stond stil vóór een winkel en een grote menigte verdrong zich er omheen.
Ik drong mee en vroeg aan een man wat er gebeurde.
- Hij neemt benzine in, zei de man.
De auto nam benzine in! De chauffeur, in bontjas, stond over de tank gebogen en
ledigde de bus, die geel was, met groene en rode letters. Twee knappe, mooi geklede
dames zaten binnen in de dichte wagen, maar niemand zag ernaar om. Eenieder keek
naar 't wonder: een auto, die in deze tijd, nog benzine krijgt!
Stil was de menigte, alsof zij iets vol wijding bijwoonde. Zij snoof, als een wierook,
de gevolatiliseerde lucht van de benzine op. De chauffeur nam de grootste voorzorgen
om niet te morsen en, toen de bus leeg was, schudde hij die nog eens flink heen en
weer, om er de allerlaatste druppeltjes uit te krijgen. Toen schroefde hij de ‘tank’
weer dicht, draaide de motor aan, wipte in de wagen en reed weg.
Langzaam, diep onder de indruk, verspreidde zich de menigte.
Waar is de tijd, dacht ik, dat wij onze wagens met benzine schoonmaakten!

De walgers
De merkwaardige, en in zijn soort meesterlijke wijze, waarop de zogenaamde
Bolsjewiki de toestanden in Rusland hebben omgekeerd en er, voorlopig althans, op
gans nieuwe gronden een gans nieuwe staat, - als men 't zo noemen mag, hebben
geschapen, heeft mij ten zeerste geboeid. Hun inrichting staat apart, totaal en absoluut
apart in heel de wereld; en dat heeft mijn naijver geprikkeld: ik ben gaan denken dat
die twee knapen: Lenin en Trotzky, toch eigenlijk geen goden, maar slechts zeer
gewone mensen zijn, die toevallig de tolken zijn geworden van een in hun land vrij
algemeen bestaand, of-
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schoon niet algemeen uitgedrukt verlangen: het verlangen naar vrede; en ik heb mij
afgevraagd of ik ook niet een nieuwe samenleving zou kunnen scheppen: een, die
wellicht nog niet voldoende door vele mensen als een mogelijkheid werd onder 't
oog gezien, maar die zeer zeker door enkelen, en wellicht door velen, als een vurige
wens en een boeiend ideaal gekoesterd wordt of zou kunnen worden. Ik bedoel: de
maatschappij der Walgers van de tegenwoordige wereld.
Laat ik maar niet te lang van stof zijn. Daartoe beschik ik ook niet over de nodige
ruimte en 't papier is te duur. Ik wil slechts enkele ideeën ten beste geven, zeer vatbaar
voor verbetering en volledigheid. Ik zal ze niet eens logisch rangschikken noch
ontwikkelen; ik gooi ze zomaar los van de hak op de tak, zoals onder deze
hoofdrubriek past en reken op de welwillende medewerking van de geachte lezeressen
en lezers, die het principieel met mij eens zouden zijn, om ze eventueel aan te vullen.
Ik ga dus uit van het beginsel, dat een aantal redelijke mensen zó onweerstaanbaar
walgen van de tegenwoordige ‘beschaafde’ wereld, dat zij slechts één verlangen
meer kennen: aan die beschaving te ontsnappen, om ergens anders, zoverre mogelijk
van al het hier bestaande, een geheel nieuw leven te beginnen.
Waren de vervoermiddelen van die aard, dat wij naar een andere planeet konden
verhuizen, dan zei ik dadelijk: vooruit maar! Doch wij zijn nu eenmaal aan dit droeve
wereldrond gekluisterd en daarom verhuizen wij niet verder dan vooralsnog mogelijk
is: 't is te zeggen naar een of ander complex van eilanden midden in de Stille Oceaan,
dus zoverre als 't maar kan van de hedendaagse ‘beschaafde’ wereld.
Met zachtheid of geweld, - het komt er immers niet op aan in deze tijd, - leggen
wij op die eilanden beslag en noemen ze de Walg-Eilanden. De bewoners nemen de
naam van Walgers aan.
In scherpe tegenstelling echter met alle vroegere internationale usances, zullen de
oorspronkelijke bewoners van de Walg-Eilanden door de Europese Walgers niet
worden uitgemoord, ook niet al werden zij, wegens het heldhaftig verdedigen van
hun haardsteden en gezinnen, tot franc-tireurs
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gebrandmerkt.
Om Walger te kunnen worden en in Walgeren te mogen landen, moet men zich
plechtig verbinden alle vroegere betrekkingen voor altijd met de ‘beschaafde’ wereld
te verbreken. Een buitenlandse postverbinding bestaat er dus niet meer en evenmin
kan er nog sprake van zijn brieven, boeken, couranten, of wat ook, uit de ‘beschaafde
wereld’ te ontvangen. Met één woord: alle vroegere banden worden definitief
afgesneden.
Er zal echter een overgangsperiode nodig zijn waarin wel, - maar dan ook
uitsluitend op economisch gebied - met de ‘beschaafde wereld’ onderhandeld wordt.
Schepen met werktuigen, levensmiddelen enz. enz. zullen er tijdelijk, en onder
speciale voorwaarden, mogen verschijnen, maar zodra de nodige produkten op de
Walg-Eilanden zelf kunnen voortgebracht worden, zal bovengemelde toelating
onvoorwaardelijk vervallen.
Onmiddellijk na aankomst van een schip zal de ganse bemanning gevangen
genomen en op een afzonderlijk eiland, onder strenge bewaking, voor de ganse duur
van het verblijf, geïnterneerd worden. Het schip zal uitsluitend door Walgers gelost
en eventueel ook door hen, met ruil-produkten, weer geladen worden.
Wie het zou wagen met een ‘beschaveling’ te spreken, of, door zijn tussenkomst,
nog iets uit de ‘beschaafde wereld’ te vernemen, zal, ofwel een zware gevangenisstraf
ondergaan, ofwel, met de eerste de beste gelegenheid, naar de ‘beschaafde wereld’
teruggezonden worden.
De regering van de Eilanden zal worden waargenomen door een Raad van Walgers,
zonder parlement.
Er bestaat geen leger op de Walg-Eilanden en bezit of verkoop van vuurwapens
en springstoffen wordt met de dood gestraft.
De politie, die de publieke orde zal handhaven, wordt gewapend met sabel, boog
en pijl.
Politieke partijen bestaan er niet. Wie zich in het openbaar aan politieke
redevoeringen zou wagen, zal, voor een te bepalen tijd van maanden of jaren,
gevangen worden gezet.
De drukpers is er vrij. Er mag geschreven en gedicht worden
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over de liefde, over het natuurschoon, over de vruchtbaarheid der aarde, over de
pracht der hemelen, over de superioriteit van 't dierenras en dergelijke; maar de
courant of om het even welke publikatie die, al was het ook in de meest bedekte
termen, nog gewagen zou van wat er in de ‘beschaafde’ wereld gebeurd is, gebeurt,
of zou kunnen gebeuren, zal onmiddellijk gesupprimeerd worden, terwijl de
verantwoordelijke auteur óf de doodstraf, óf een te bepalen gevangenzetting zal
ondergaan.
De Walg-Eilanden worden tegen eventuele aanranding van de ‘beschaafde’ wereld
verdedigd door een uitgebreid stel onderzeeërs, (het enige lichaam dat dan wel, als
uitzondering, springstoffen mag gebruiken) en die zullen torpederen, lukraak en
zonder enige voorafgaande waarschuwing, alles wat zich, na verloop van de
bovengenoemde overgangsperiode, in de min of meer territoriale wateren, m.a.w.
zo ver als het oog reiken kan, vertoont.
Staatsschulden, bankpapier en dergelijke worden afgeschaft, gelijk in Rusland.
Zoals u ziet, geachte lezeres en lezer, is mijn schema nog zeer, zéér incompleet. Toch
watertand ik reeds bij de gedachte aan een mogelijke verwezenlijking en ik som al
op, onder mijn kennissen, wie met mij mee zal gaan.
Wie weet? Wie weet? Het nieuwe land staat voor alle nationaliteiten open en 't
zou mij niet verwonderen als wij daar ook wel eens enkele wereld-kopstukken zagen
verschijnen. Jawel, Walg-keizers en Walg-koningen, Walg-ministers en
Walg-diplomaten; en zelfs de beide dolle knapen en wereldhervormers: de Walgers
Trotsky en Lenin!
Een mooi gezelschap zouden we daar kunnen krijgen!
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Leve de vrouw!
Wat 'n mooie kreet en wat ben ik er trots op en gelukkig over, dat ik hem nog eens
kan slaken! Leve de vrouw! Ik jubel van harte en voel mij ijdel gestreeld, alsof die
roep, voor 't eerst geuit, door mij was uitgevonden. Leve de vrouw! Leve de vrouw!
Ik heb steeds heel veel van ‘de vrouw’ gehouden, maar nog nooit zoveel als nu.
Ik heb haar steeds bewonderd om haar gratie en haar schoonheid, maar nog nooit
vond ik haar zo mooi als nu, naast onze mannelijke lelijkheid. En haar geest, die ik
vroeger niet altijd bewonderde, is nu in mijn verering gestegen tot duizelingwekkende
hoogten, sinds de man totaal heeft afgedaan, sinds hij failliet, bankroet is, zó diep
gevallen door zijn eigen schuld en onbekwaamheid, dat het inderdaad zonde zou
zijn, moest hij zich van die slag nog ooit herstellen en de wereldmacht en het bewind
in handen blijven houden.
De man heeft in deze sombere tijden, die door zijn schuld, en door zijn schuld
alleen ontstaan zijn, niets anders bereikt dan de dood van het laatste greintje prestige,
dat hij misschien nog kon bezitten en, als gevolg daarvan, zijn zelfvernietiging.
Drie en een half jaar zijn de mannen bezig met tegen elkander te vechten en
elkander te vernietigen, zonder ook maar het minste deugdelijk resultaat bereikt te
hebben. Geen een heeft kunnen overwinnen en, wat nog veel erger is, geen enkel
heeft de macht of het verstand om aan de nutteloze moordpartij een eind te maken.
Alles wat zij konden was redevoeringen houden. O, die redevoeringen, die abjecte,
infame, misselijke discoursen, waar de verontwaardigde en ziedende wereld nog
telkens weer naar luistert en die de couranten ons tot walgens toe in kolommen op
kolommen mededelen! Hoe is het mogelijk dat die ellendigen niet uitgejouwd en
uitgefloten en met rotte
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appelen naar hun hoofd gegooid worden in alle landen van de wereld waar de droeve
mensen, in bovenmenselijk lijden, op de hopeloos geworden verlossing wachten!
Telkens zegt men, schreeuwt men: ‘het kán zo niet meer, het móét eindigen!’ maar
het kan wél, het eindigt niet; en de domme massa, de mannen, want die zijn het en
niet de vrouwen, laten zich maar verder uitbuiten, uitmoorden, uithongeren, alsof zij
werkelijk gehoorzaamden aan een diepe en onoverkomelijke wet van de Natuur, die
nu eenmaal onherroepelijk besloten heeft, dat zij voor altijd hun kracht en hun macht
door de uitvoering van hun soort zullen verliezen, wijl zij volkomen onbekwaam
gebleken zijn die ten goede te gebruiken. De man heeft afgedaan; de vrouw komt
op. Leve de vrouw!
De vraag is nu eenmaal gesteld en vraagt om oplossing. Na de oorlog, die
waarschijnlijk nog enige jaren zal duren, zullen de mannen murw genoeg geslagen
zijn om hun laatste weerstandsvermogen verloren te hebben. Reeds in aantal alleen
zullen zij zulk een minderheid geworden zijn, dat hun heerschappij over de
samenleving, als ze nog kón bestaan, als iets monstrueus zou voorkomen. Ik neem
dus aan, dat wij daarmee afgerekend hebben en staar vol hoop en vol verlangen naar
‘de’ vrouw.
Ik beken het: ik ben vol illusies. Slechter dan het nu is, kan het toch in geen geval.
Ik zie de vrouw als 't beeld van ‘Vrede op Aarde’ tegemoet. Ik zie een jonge, mooie,
intelligente vrouw als staatshoofd in elk land en ik zie ze omringd van ontelbare
andere jonge en mooie, en ook natuurlijk oudere, intelligente vrouwen. En ik zie wel
dat al die vrouwen, ook de knapste en intelligentste, nu en dan eens kibbelen onder
elkaar, en onnozele praatjes vertellen, en zich bezighouden met beuzelarijen en
futiliteiten; ik zie de kleingeestige jaloezieën, ik hoor de lasterpraatjes, enz. enz.;
maar ik zie niet mevrouw die of freule die miljoenen en miljoenen mensen naar de
slachting sturen; ik zie haar niet het onmenselijk bevel geven om steden en dorpen
plat te schieten en ten gronde af te branden, om passagiersschepen te torpederen en
vrouwen en kinderen te vermoorden. Ik zie, met één woord, de oorlog niet, daar waar
hedendaagse vrouwen zouden te beslissen hebben.
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Wat een les zou dat zijn voor de ellendelingen: de mannen! Dat wat zij, met hun
vermeende superioriteit en hun zogezegd sterker verstand, niet in staat waren te
verhinderen of te doen ophouden, zou door de vrouwenheerschappij met een gebaar
van afschuw, of zelfs eenvoudig met een afwijzende glimlach en een hoofdschudding
belet worden. Kibbelen wel, leuteren ook, maar vechten, zo, in ernst, tot de dood,
tot de algemene vernietiging, nooit! Daarvoor heeft de vrouw het leven te lief en dat
is haar grote superioriteit boven de man. De man is van aard een vernieler; de vrouw
is van aard een schepster, een bewaarster, zij het dan niet steeds van het werelds
bezit, dan toch wel van 't dierbaarste des levens: het leven zelf.
De vrouw moet nu verder maar willen. Als de vrouw wil, is de wereld gered,
mitsgaders de man, in zoverre dat soort na de oorlog nog voorhanden zal zijn. De
vrouw van de tegenwoordige tijd dient de man te beschouwen, of met een grenzeloze
minachting, of als een onmondig klein kind, dat nog in de meest elementaire zaken
moet geholpen worden. Ik herinner mij, van lang geleden, een discussie, in België,
tussen een actieve feministe en een man. Die man, een Hollander, was niet bijzonder
goed thuis in zijn Frans; en de feministe, een Walin, verstond geen Nederlands. Het
gesprek werd dus toch in 't Frans gevoerd. De feministe overstelpte de goedige
Hollander met allerlei geweldige betogen, waarvan deze niet veel scheen te snappen.
Toen hij ten slotte toch iets kon in het midden brengen, sprak hij deze kernachtige
woorden uit:
- Ons, (hij bedoelde ‘nous’) sont (hij bedoelde ‘sommes’) supérieurs!
De feministe werd wit van woede.
- Vous! schimpte zij; - vous! Vous êtes au-dessous de tout, monsieur!
De feministe overdreef wellicht in ‘die’ tijd; maar in ‘deze’ tijd zou ze slechts de
absolute waarheid gezegd hebben.
En daarom nog eens, als onze laatste redding in de toekomst en, laat ons hopen,
in een zeer nabije toekomst:
- Leve de vrouw! Leve de heerschappij van de vrouw!
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Toen er niet meer gevochten werd
Er was in de buurt gevochten en 't Vlaamse dorpje was gebombardeerd geweest, niet
lang, maar hevig.
Een paar huizen stonden nog in brand, veel puin en glasscherven bedekten de
straat, de kerktoren had grote gaten en de ganse bevolking was, in panische schrik,
ver weggevlucht. De ganse bevolking, behalve één enkele vrouw!
Toen ik op mijn rijwiel in 't verlaten dorp aankwam, zag ik haar in verwildering,
met loshangende haren, dwars over de straat hollen, aan een deur rukken, met een
wanhoopsgebaar verder hollen, daar weer en vruchteloos kloppen en rukken aan een
dichtgesloten deur en zo steeds verder, van huis tot huis, tot ze, aan 't eind gekomen,
zich omkeerde, mij ontwaarde en als in waanzin naar mij toegevlogen kwam:
- O, menere, als 't u blieft, mijne zeune! Mijne zeune!
- Wat is er vrouwtje! zei ik, van mijn fiets wippend.
- O meneer, mijne zeune, mijne zeune! Hij was al ziek en hij es ineens gestorve
van de schrik! Hij es dued, menere! O, komt toch mee! Komt as 't u blieft toch mee!
Help mij, menere! Help mij!
Zij holde naar een huis waarvan de voordeur op een donker gangetje gaapte en
stortte er als 't ware in weg.
Ik volgde haar.
Daar lag, in een klein, schemerig kamertje, in een laag, goor bed, de dode zoon.
Het was een akelig gezicht. Een dode kan sereen, een dode kan soms mooi zijn.
Maar die was akelig, o, zo akelig! De gruwelangst, waarin hij plotseling gestorven
was, stond als 't ware in het ontvleesde gelaat gebeiteld en gehamerd. Je rilde ervan,
je voelde een soort afkeer.
De vrouw, ineens veel kalmer, sinds ik bij haar was, schreide en snikte zachtkens,
zonder overdreven misbaar. Ik wee-
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klaagde met haar mee, vroeg wat ik voor haar kon doen.
- Hier blijven! Bij mij blijven! kreet zij, met eensklaps heroplevende angst en in
verwildering uitgestrekte handen, als om mij desnoods met geweld bij zich te houden.
En weer begon zij stil en zacht te kreunen en te snikken.
Daar stonden wij. Ik wist niet wat ik doen moest. Ik kon nog wel een poos blijven,
maar toch niet lang. En heel het dorp was leeggevlucht!
Eensklaps paardengetrappel, daarbuiten, vóór de deur. Ik voel, - je kunt zo van
die voorgevoelens hebben, - ik voel, dat het de vijand is! Ik waag een stap, kijk om
de hoek, het is zo: een patrouille vijandelijke huzaren!
Enkele manschappen zijn afgestegen, gerinkel van sporen klinkt in 't gangetje en
een stem roept, in 't Vlaams, met vreemd klinkende tongval.
- Ies iemand da!
De vrouw en ik treden voor. Buiten, bij de deur, zie ik een gewemel van paarden
en grijze uniformen.
- Kunnen wij hier enige paarden stallen en slapen? vraagt de vijandelijke soldaat.
- Joa, menere, antwoordt de vrouw eensklaps wonderlijk kalm.
- En ook iets te eten krijgen?
- Joa, menere.
Verbaasd kijk ik de vrouw aan. Wat 'n raadselachtig wezen! Daar straks een en al
verwildering; en nu, vóór de vijand, zo kalm alsof het niets was!
- Hoelang blijft g'hier? vraagt ze aan een van de soldaten. Deze keert zich om en
stelt de vraag aan een van zijn kameraden:
- We blijven hier voorgoed: we gaan hier niet meer weg! antwoordt deze, met iets
uitdagends-hard in stem en houding.
- Goed, menere, heel goed, zegt de vrouw op een voldane toon, alsof haar 't nieuws
verblijdde. En dan, na een aarzeling en met een beving in de stem, alsof zij een grote
gunst afsmeekte:
- Mijne zeune es dued, meneers, ineens gestorven van de schrik, doar, in de koamer.
Ge'n zult toch nie wiggoan eer dat
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hij begroaven es! Ge zult mij toch helpen! Ge'n zult mij hier mee 't lijk toch nie allene
loaten!
De grijze mannen dringen in het kamertje en kijken naar de dode. Zij wisselen
enkele woorden in een vreemde taal. De man, die hun chef schijnt te zijn en die daar
straks zo bars gezegd heeft, dat zij hier niet meer weggingen, licht even de dekens
op, betast vluchtig het lijk. Dan keert hij zich om en knikt toestemmend naar de
vrouw.
- Merci, menere, merci, dankt deze met warmte.
En tot mij, terwijl zij allen 't kamertje verlaten:
- Goddank dat er nou toch iemand blijven zal! Ik zoe van de nacht gestorve zijn
van schrik, menere, as ik hier mee 't lijk alleen had moeten zijn!
Vriend of vijand, zij wist niet meer, maakte geen onderscheid, 't was haar alles
eender, als ze nu maar menselijke wezens om zich heen had, als ze nu maar in haar
gruwel niet alleen moest blijven, met het onbegraven lijk van haar zoon.
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Van dieren en mensen
Wilt het mij niet euvel duiden, geachte lezeres en lezer, als ik eerst de dieren noem
en dan de mensen. ‘Mieux on connaît la vie, plus on aime son chien’ zegt een Frans
spreekwoord; en nu, in deze tijden, voelt men soms wel sterke neiging om zich van
de mensen af, en naar de dieren toe te wenden. Meer en meer word ik overtuigd van
de superioriteit van 't dierenras. Sommige minderwaardige eigenschappen hebben
dier en mens gemeen: ze zijn b.v. beiden gulzig, roofzuchtig, en ook wel eens vals
en kwaadaardig; maar een dier liegt niet, lacht niet als het bijten of bedriegen wil;
een vals dier toont zijn valsheid in zijn houding en zijn ogen; het is oprecht, ook in
zijn slechte hoedanigheden; en als het spreken kon zou het niet van vrede praten
waar het oorlog meent, noch oorlog schreeuwen als 't naar rust en vrede snakt. Een
dier is zuiver, eerlijk, en de mens is dat niet. En daarom wil ik u nu eens over dieren
onderhouden. Ik presenteer u de poes, de hondjes en het paard; en ik twijfel er niet
aan of u zult met mij instemmen, dat ze zich zeer beslist op een hoger ethisch en
esthetisch plan bewegen dan de mens.
De poes. Onder het schrale, bladerloze boompje is een pleintje in de sneeuw geveegd
en op dat open plekje, dat zwart ziet als een donker kommetje in het midden van al
dat wit, zijn kruimeltjes brood en kleine stukjes spek gestrooid. Het brood is voor
de mussen en de merels; de stukjes spek zijn voor de meesjes, de vinkjes en het
roodborstje. Al die vogeltjes, uit de dunne, kale takjes neergedaald, zitten lustig te
eten.
Daar komt de poes; meneer de poes!
Meneer de poes is in het zwart gekleed, met sneeuwwit borsthemd en met witte
sokken. Hij staat daar even, roerloos,
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hurkt in elkaar, zijn ronde, groene ogen strak-gepriemd op de lichte, gevleugelde
eters. Zijn staart zwiept langzaam over 't wit van de sneeuw en hij zal toe gaan
schieten,... maar de vogels hebben hem gezien en met een wipje zitten alle weer in
't boompje, kalmpjes aan de twijgjes hun snavels schoonvegend.
Meneer de poes, in plaats van heftig toe te springen, zoals hij eerst van plan was,
stapt deftig, met afgemeten passen op het schoongeveegde plekje af, ruikt aan de
grond, eet, het een na 't ander, al de kleine stukjes spek op. Als hij daar klaar mee is
en niets meer vindt, kijkt hij op naar 't boompje waar de vogels zitten en miauwt heel
even.
Waarom miauwt hij? Hij heeft het eten van de vogels opgegeten en blijkbaar wenst
hij nu de vogels-zelf te eten. Hij draait sluipend rondom het boompje, haakt er even
met zijn scherpe nagels in, loert omhoog, miauwt opnieuw.
De vogels trekken er zich niets van aan. Zij voelen zich volkomen veilig waar ze
zitten en vegen voort hun snavels aan de twijgjes af.
De poes miauwt opnieuw en harder. Hij laat zich op de grond vallen en wentelt
zich om en om, steeds miauwend, met om zich heen grijpende klauwen, als was hij
een hysterische zenuwcrisis ten prooi. Wat 'n in-gemeen beest! Ik ben lang niet zo
goedmoedig-rustig als de vogels, die er maar kalm hun snavels aan blijven vegen;
ik kijk om mij heen of ik geen steen of stuk hout vind, om het de lammeling op 't lijf
te gooien. De komst van 't keukenmeisje, die daar ook naar stond te kijken, leidt even
mijn aandacht af.
- Is dat nu niet net 'n mens, meneer? zegt ze lachend.
Net 'n mens!... Die woorden treffen mij als een klap in 't gezicht door hun raakheid.
Waarachtig... het is precies de valsheid, de bedrieglijkheid, de schijnheiligheid van
menselijk gedoe. Die poes lijkt op een mens in zijn gemeenste eigenschappen!
't Is niet om aan te zien en niet om aan te horen. Eindelijk vind ik een steen en
gooi hem naar 't mormel; maar meteen vliegen ook al de vogels weg en gaan er op
een ander boompje hun snavels aan vegen.
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De hondjes. Acht zijn er, alle uit één nest, klein nog, maar behorend tot een ras van
grote honden. Kijkend over de halve deur zie ik ze krioelen in hun box; acht vochtige,
zwarte neusjes, zestien helderjonge, gretige oogjes, die blinken als sterren. Het is
hun etensuur, zij weten het en janken; en als de man komt met de grote, platte teil
waarop hun eten ligt, dansen zij alle om hem heen, gelijk acht grauwe en bruine
beertjes. Je moet dat zien! Je lacht erom en je bent vertederd! Ze zijn gulzig, en
schrokkig! In een oogwenk is de brede teil leeg, schoongeveegd, gepoetst als 't ware;
en daar staan ze weer: de acht natte neusjes en de zestien schitterende oogjes,
wachtend of er nog iets meer zal komen. Je zoudt ze zo in je armen willen opnemen
en knuffelen; je zoudt ze zoenen, zo mooi en aardig en fris als ze zijn.
Je moest zo iets eens met acht kleine mensenkinderen proberen! Stel u eens voor:
acht kinderen, om het even uit welke stand, die zo onbehouwen op hun eten afvliegen
en het naar binnen schrokken. Vies, walgelijk, repoussant zou het zijn. Zou er iemand
lust gevoelen om zulke kinderen te knuffelen, te zoenen?
Ik herhaal het nog eens: het dier is mooi; de mens is lelijk!
Het paard. Het goede, mooie paard, dat ons zo menige, verrukkelijke wandeling liet
maken, staat kreupel in zijn stal. Het lieve dier heeft dikke benen en het geneesmiddel
dat er wordt toegediend moet wel heel pijnlijk zijn, want open ligt de huid, en 't vlees
is rauw, als 't ware bloedend van elkaar gereten.
Ik stel mij voor een mens onder zulk lijden. Wat zou hij klagen, huilen, jammeren!
Het paard doet niets. Het eet kalmpjes zijn hooi en kijkt ons even aan, met een zachte,
filosofische berusting in zijn schone, jonge ogen, alsof het zeggen wou: ‘Het is nu
eenmaal zo, maar 't zal wel beteren, als het op zijn ergst is geweest.’
Gevoelloosheid, dikhuidigheid! zal misschien iemand mopperen. Wat weten wij
ervan? Het paard spreekt niet, klaagt niet; maar voelt het daarom minder?
Ik zeg en ik herhaal het nóg eens: het beest is mooi; de mens is lelijk!
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Brief aan een vriend in het buitenland
Den Haag, 25 januari 1918.
Beste Vriend,
Gij knort op mij, omdat ik u in zo lange tijd niet meer geschreven heb. Is dat werkelijk
zo! Zijn er inderdaad zoveel weken en zelfs maanden over heengegaan? 't Is mogelijk.
Ik weet het niet. Ik herinner mij niet meer.
Gij vraagt mij hoe het gaat met vrouw en kinderen. Goed; dank u. Of liever: niet
zo bijzonder goed: ze zijn allen wel wat ziek en kwakkelend geweest, maar nu toch
weer veel beter, al zien zij er nog vrij slap en afgetakeld uit. Enfin, ik weet het niet
precies hoe of het met ze gaat; heus, ik weet het niet.
Verder vraagt ge mij hoe ik over de oorlog denk en wanneer dat nu toch eens zal
eindigen. Eindigen? Zoudt ge werkelijk denken, dat die oorlog eens zal eindigen?
Hoe lang duurt hij nu al! Is het twee jaar, drie jaar, vier jaar, tien jaar! Ge moet het
mij niet kwalijk nemen, maar heus, ik weet het niet meer. Mijn geheugen is de laatste
tijd erg achteruitgegaan. Zoudt ge niet denken, dat het zo kan blijven duren! Ik bedoel:
met de oorlog, natuurlijk. Ik zie niet in waarom niet. Het leven gaat toch zijn gang,
hoe dan ook. Sinds ruim een jaar had ik geen couranten meer gelezen. Onlangs ben
ik er weer mee begonnen. Waarom, zou ik trouwens niet kunnen zeggen. Zomaar,
machinaal, omdat ze daar toch lagen. Ik had het ook best kunnen laten, want er staat
absoluut niet het minste nieuws in. Het zijn precies dezelfde, officiële, officieuze en
particuliere leugengrammen en leugenbeschouwingen, die er een jaar, of twee jaar,
of drie jaar, of tien jaar (ja, hoe lang duurt het nu ook weer) geleden in stonden.
Slechts de wijze waarop ik erop reageer is enigszins veranderd. 's Ochtends, bij mijn
ontbijt, ben ik nu meestal overtuigd, dat wij op weg zijn naar
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de vrede (dat zal ook wel, evenals wij, ons leven lang, op weg zijn naar de dood). 's
Middags, aan de lunch, ben ik door twijfelen omslingerd; en 's avonds, na acht uur,
voel ik mij doorgaans zo onverzoenlijk ‘jusqu'au boutist’ als de hardnekkigste
ueber-patriot van 't achterfront.
Zo gaat dat, waarde vriend. Maar dat heeft alles bitter weinig te betekenen. Wij
kunnen immers aan de gang van zaken niets wijzigen. De wereld is veranderd en hij
zal veranderd blijven tot hij nog eens weer verandert. Laten we dus maar leven en
afwachten.
Van leven gesproken: het schijnt dat we hier over een paar maanden geen graan,
en dus geen brood meer zullen hebben. Ook al niets aan te doen. We moeten dan
maar iets anders zien te krijgen. Wat! Ja, ik weet het niet. Weet gij het soms? Wat
aten de mensen vóór er tarwe en rogge geteeld werd? Wanneer zijn de rogge en de
tarwe als voedingsmiddel op de liefelijke aarde verschenen? Wat aten onze
oer-voorouders, de Menapiërs en de Bataven? Die aten toch iets, zou ik zo zeggen,
aangezien ze bestonden; en waarom dus zouden wij dan ook niet eten wat zij wel
eenmaal aten!
Ik geloof, waarde vriend, dat er nog heel, héél veel te eten op de wereld is. En ook
te drinken en te roken. Vanmorgen was ik in een tabaksmagazijn en bestelde daar
een doos Engelse tabak, zoals ik gewend ben te roken.
- De laatste doos, meneer, zei glimlachend de juffrouw.
- En hoe duur? vroeg ik, niet zonder enige angst.
- Vijf gulden, meneer.
- Wat! Vijf gulden, voor wat ik vroeger één gulden betaalde!
- Waarom geen vijfhónderd gulden, juffrouw!
De juffrouw nam glimlachend, zonder verdere opmerkingen, de dure doos terug
en bezorgde mij een ander doosje, niet-Engelse tabak, dat slechts vijftig cent kostte
en lang niet kwaad was. Geloof mij, waarde vriend, er is nog óver-overvloed van
alles op de wereld. Er kan nog een formidabele rommel van allerlei luxe-gedoe
opgeruimd worden, vooraleer wij het werkelijk-nodige dienen aan te spreken. Wijn,
champagne, likeuren, dure tabak en sigaren; oesters, kippen, fazanten, hazen; koekjes,
zoetjes, fijn gebak en chocolade; luxe kleren, luxe linnen, luxe bont en luxe laarzen;
en de luxe
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paarden, en de luxe rijtuigen, en de luxe automobielen: 't is om ervan te duizelen van
al de overweldigende overvloed die nog verdwijnen moet, alvorens wij tot het
natuurlijke en gezonde leven weer kunnen terugkeren! Zoals ge dus ziet, waarde
vriend, hebben we weinig of geen reden tot klagen. Maar de mens is nu eenmaal een
geboren klaagdier en, om niet uit de toon te vallen, zal ik u dan ook wel mijn
jammerklacht mededelen. Die richt zich tegen het klimaat, het vreselijke klimaat van
hier. Of, juister gezegd, tegen de wind, tegen de gruwelijke, onmenselijke, Hollandse
wind! Het is niet voor niets, waarde vriend, dat hier al die windmolens staan. Allemaal
heel aardig en mooi op een gekleurd plaatje; maar als ge dag en nacht, zonder ooit
een ogenblik verpozing, dát wat de molenwieken draaien doet, in uw gezicht krijgt,
dan gaat ge daar wel eens anders over denken. Ge moet hier de gezichten van de
mensen zien op straat. Dat zijn geen menselijke gezichten meer. 't Zijn levende
grimassen; ze kijken je aan met één oog, dat dan nog onder water staat; ze trekken
hun mond scheef van de koude pijn, zij proesten en hoesten en niezen; ze dragen
allen op hun facie wat mijn vriend Couperus (die er ook onder lijdt, en hoe!) de
‘stormgrijns’ noemt. Enkele dagen geleden vroeg mij een buitenlandse dame in de
tram:
- Maar hoe komt het toch, meneer, dat het hier altijd, áltijd stormt?
- Ik vermoed door al die windmolens, mevrouw.
Zij lachte; zij kan zo aardig en mooi lachen; het is ook zulk een mooie vrouw!
Maar toen wij samen uitstapten moest ik haar vasthouden; zij viel bijna omver, haar
hoed woei scheef, haar tasje viel in 't slijk en haar paraplu keerde om. En de loeiende
orkaan wervelde haar weeklacht door 't heelal:
- Ach! die oorlog! die oorlog. Wat 'n afgrijselijke beproeving toch!
Adieu! beste vriend. Houd u flink en tracht u in de nieuwe wereld aan te passen.
Tegen dat de weelde van de tegenwoordige tijden opgenoten is, moeten wij tot het
genieten en waarderen van het nodige zien klaar te zijn.
'n Poot,
C.B.
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De driekoningenkaars I
Misschien herinnert gij u nog, geachte lezeres en lezer, de oude legende van de
Pereboom van Misere, zoals ik het genoegen had u die uit het boek van mijn oude
vriend Charles Deulin in de Haagsche Post van 22 september 1917 na te vertellen!
Niet zelden, wanneer ik mij wat moedeloos of gedrukt voel, neem ik nog eens het
een of ander boek van die zeer merkwaardige verteller weer op, en, haast altijd vind
ik er iets in dat mij boeit, of ontroert, of even met het troosteloze hedendaagse leven
verzoent. Ook nu weer. Terwijl de schone streek van Picardië en Artesië door de
oorlog wordt vernield en met mensenbloed gedrenkt is, heb ik nog eens een uurtje
geleefd in een van de ontroerende legenden uit dat land en wens u deze mee te delen.
Ik vermoed toch, dat er slechts heel enkelen onder u zijn welke die kennen. Wat
Deulin schreef is trouwens zo weinig, zo veel te weinig bekend. Ik hoop u enkele
ogenblikken met zijn verhaal te boeien en meteen de lust in u op te wekken om meer
van zijn mooie werken te lezen. De ‘Driekoningenkaars’ heet dit verhaal.
Eeuwen geleden woonde, in de buurt van Douai, een boer, Antoine Wilbaux genaamd.
Hij bewoonde een mooie, grote boerderij en toch was hij niet rijk, want hij had
doorgaans nogal moeite om zijn pachtsom bij elkaar te krijgen. Zeker jaar, enkele
dagen vóór hij zijn oogst in zijn graanschuur zou bergen, werd deze door brand
vernield. Wilbaux was de wanhoop ten prooi. Waar moest hij heen met al de rijkdom,
die daar nu te velde lag verspreid! Er werden overvloedige regens verwacht, had de
weerkenner uit de streek voorspeld; en in zijn ontreddering toog Wilbaux nog dezelfde
avond om raad bij zijn broer, die een paar uren daar vandaan woonde.
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Op het kruispunt van de grote heirweg naar Arras, verrees eensklaps vóór hem een
onbekende man, gehuld in bruine mantel, met de degen aan de zij en een rode veer
als een vlam op de hoed.
- Waarheen zo laat, vriend? vroeg de vreemdeling aan Wilbaux.
- Gaat je niet aan! bromde deze, niet praatlustig.
- Gaat mij wél aan, antwoordde de onbekende. - Ik wil je helpen om je schuur
weer op te bouwen.
Verbaasd keek Wilbaux naar de vreemdeling op; en zag dat er geen wit was in
zijn ogen. De beide ballen waren zwart als steenkool en aan die eigenschap herkende
Wilbaux Belzebuth, de Duivel!
- Wanneer zoudt ge mijn schuur weer opbouwen? vroeg hij.
- Deze nacht nog, antwoordde de Duivel.
- Met alles wat er in hoort?
- Met alles wat er in hoort.
Wilbaux aarzelde even.
- Wat moet ik daarvoor doen? vroeg hij.
Hier uw naam onder zetten, antwoordde Belzebuth; en hield de boer een perkament
vol kabbalistische tekens voor.
- Wat wil dat zeggen? vorste de boer.
- Dat ge, binnen vijftig jaar, met ziel en lichaam mij zult toebehoren, indien ik erin
slagen mocht, morgen, vóór het eerste kraaien van de haan, uw schuur geheel en al
weer in de staat te brengen zoals zij gisteren was.
- Geef maar hier, zei Wilbaux, die zulks voor onmogelijk hield.
Hij prikte de punt van de ganzepen in zijn vinger en tekende met zijn bloed.
Die nacht woonde Wilbaux op zijn hoeve een wonderschouwspel bij. Een aantal
mannetjes met vuurgezichten, hakige vingers en bokspoten, waren er bezig in razende
haast zijn schuur weer op te bouwen.
- Lieve hemel, wat betekent dat! schrikte Françoise, zijn vrouw.
- Dát..., antwoordde aarzelend Wilbaux,... - dat betekent mijn redding hier op aarde
en mijn verderf in de eeuwigheid! En hij bekende haar alles.
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Françoise was een vrome vrouw, in de vrees des Heren opgevoed. Zij viel op haar
knieën en bad en smeekte God om hulp. En plotseling kreeg ze, genadevol, een
inspiratie: zij nam uit een lade het vuurslag en de grote driekoningen-waskaars, die
daar lagen verborgen, liep er buiten mee naar het hoenderhok en stak er het vuur aan.
De schuur was bijna opgetrokken. De duivels zaten reeds bovenop het dak.
Eensklaps sloeg een vlam uit het hoenderhok en de haan, die meende het daglicht te
zien, schalde luid:
- Kokoriko!
Als onder een wervelwind buitelden en stoven de duivels over en uit elkaar.
Vruchteloos poogde Belzebuth hen tegen te houden: zij lieten hun bijna voltooide
werk in de steek en zo bleef de schuur daar staan, half gedekt, blootgesteld aan wind
en regen. Tevergeefs poogde Wilbaux zelf te doen wat er nog aan ontbrak. De stenen
en de pannen ratelden uit zijn handen; de gaten, die hij 's avonds stopte, stonden de
volgende ochtend gapend weer open. Hij borg er toch zijn oogst in, zo goed en zo
kwaad als het ging; maar de voorspelde regens kwamen, het graan rotte en Wilbaux,
ellendiger dan ooit, ging weer bij de duivel te rade. Hij ontmoette hem op een
stormnacht, bij de viersprong aan de weg naar Arras en vroeg hem om een nieuw
akkoora te tekenen.
- Gij hebt mij bedrogen, verraden! verweet Belzebuth.
- Ik niet; mijn vrouw, deemoedigde Wilbaux.
- Welnu, zei Belzebuth, - dan zal uw vrouw mij het kind afstaan, een meisje, dat
weldra moet geboren worden.
- Nooit! gilde Wilbaux.
- Nooit, grijnslachte Belzebuth; - nou, ga dan maar, we zijn uitgepraat.
- Wat zoudt ge van haar maken? aarzelde Wilbaux.
- 'n Prinses... prinses der Nederlanden! antwoordde Belzebuth.
- Geef mij de pen, zei Wilbaux.
Hij nam die met bevende hand, prikte de punt in zijn vinger en tekende met zijn
bloed...
Geachte lezeres en lezer, het is wel jammer, wel zeer, zéér jammer, want het vervolg
is zo mooi, zo diep en zo ont-
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roerend mooi, maar hier moet ik voorlopig eindigen, bij prozaïsch gebrek aan
plaatsruimte! Ik zal u zaterdag de rest vertellen. Ik zal u vertellen van de prinses en
de prins, en van Françoise, o, vooral van Françoise en van de driekoningenkaars, die
telkens weer... Neen, nu zeg ik niets meer, u moet tot zaterdag wachten.
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De driekoningenkaars II
Drie maanden later, op een woeste novemberavond, zat Françoise, zacht-neuriënd,
haar pasgeboren klein meisje te wiegen, toen buiten, aan de deur, een klagerige stem
opging:
- Goede mensen, doet open voor een arme bedevaarder!
- Niet doen! schrikte Wilbaux, bij 't horen van die stem. Maar Françoise was
goedhartig, zij deed de driekoningenkaars branden en opende met de woorden:
- Kom binnen, zendeling van God.
Een oude bedelaar kwam te voorschijn. Maar verre van deemoedig of bedeesd
was zijn houding. Zijn harde ogen, zwart als twee gitballen, schoten vlammen.
- Weg, Satan! brulde Wilbaux, dreigend op hem toesnellend.
- Ah! eerlijke man! En uw belofte! schimpte Belzebuth.
- Wat wilt ge? vroeg bevend Françoise.
- Uw dochter. Hij heeft ze mij beloofd. Daarvoor heeft hij zijn schuur weer mogen
opbouwen.
- Is 't waar? snikte Françoise wanhopig.
Zwijgend boog Wilbaux het hoofd.
Françoise viel op haar knieën. - Heer, sta mij bij! smeekte zij vroom. En eensklaps,
als geïnspireerd:
- Laat mij 't kind ten minste nog even omhelzen! Laat het mij totdat die kaars is
opgebrand!
- Het zij zo, bromde Belzebuth, niet zonder tegenzin. Hij nam een stoel en ging
zitten, nors wachtend.
Eensklaps blies Françoise de kaars uit, stopte ze weg in een la, trok er de sleutel
af.
- Vrouw! riep Belzebuth woedend, - ik zal u leren met de duivel omwegen te willen
maken! Die kaars,... dat zweer ik, zal nu, tegen uw zin, tot het allerlaatste eindje door
uw dochter worden op gebrand!
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- Ik zal ze vóór die tijd vernietigen! antwoordde Françoise stoutmoedig.
- Als ge dát doet, grijnslachte wreed de Duivel, doodt ge meteen uw dochter.
En in een gesis van rook verzwond hij.
De volgende ochtend werd het kind gedoopt en kreeg de naam van Gillette. Zij
groeide als een heel mooi meisje op en gedurende vele jaren vernam men niets meer
van Belzebuth.
Toen Gillette zeven jaar oud was overkwam haar een wonderlijk avontuur. Bij 't
opentrekken van een lade in de kamer waar zij speelde, ontdekte zij een grote,
langwerpige doos, waarin een dikke waskaars zat verborgen. Zij nam die eruit en
stak ze even aan. Ogenblikkelijk verscheen vóór haar een wonder personage, gans
in 't rood gekleed, met een vuurrode veer als een vlam op zijn hoed.
- Moeder! Moeder! schreeuwde 't kleine meisje.
Maar moeder was niet thuis en de vreemdeling stelde haar zacht gerust en zei dat
hij haar beste vriend was. - Wil je speelgoed van mij krijgen? fleemde hij.
- O, ja, speelgoed, antwoordde Gilette, reeds minder angstig. De vreemdeling
schetste slechts een gebaar en de ganse kamer stond plotseling vol met al de mooiste
speeltuigen die een kind zich maar wensen kan.
- O! hoe heerlijk! Hoe heerlijk! jubelde Gillette.
- Wanneer je er nog meer verlangt, moet je maar eventjes die kaars aansteken, zei
de rode man. En als een droom was hij weg.
Plotseling kwam moeder binnen. Met een gil vloog ze naar de kaars en blies die
uit.
- Wie heeft je gezegd, die kaars aan te steken! hijgde zij.
- Niemand, antwoordde Gillette. En zij vertelde aan haar moeder alles wat gebeurd
was.
Françoise werd bleek van angst.
- Die vreemdeling, zei ze, - die zich je vriend noemt, tracht je mee te slepen naar
de Hel, om er, te eeuwigen dage, met hem te branden!
Zij nam al het speelgoed weg en gooide 't in het vuur ondanks Gillettes tranen. En
daarna verborg ze de kaars zó goed, dat Gillette haar nooit meer vinden kon.
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Tien jaar later stierf Wilbaux en 't jaar daarna volgde ook Françoise hem in de
eeuwigheid. Toen zij haar laatste uur voelde naderen riep ze Gillette bij zich en
openbaarde haar het vreselijk geheim.
- Voortaan, mijn kind, zo zei zij, - beschik je gans alleen over je toekomst. Denk
er steeds om, dat je leven niet langer zal duren dan het leven van die kaars. Wat er
ook gebeure, steek haar nooit, maar nooit meer aan. Het is je eigen leven, dat je met
haar wegbrandt.
Toen Françoise dood in de hemel was, kwam Gillettes oom, - haar vaders broeder,
- de boerderij beheren. En toen Gillettes smart ietwat geluwd was dacht zij weer aan
de kaars en ging die af en toe bekijken. Telkens was 't alsof zij even Belzebuth zag
opdoemen en dadelijk sloot zij weer de doos. Maar meteen aacht zij aan wat Belzebuth
haar tien jaar vroeger had beloofd; en eens, op een dag dat zij héél groot verlangen
naar een nieuwe mooie jurk had, stak zij, o, héél eventjes maar, de kaars op.
Onmiddellijk stond Belzebuth glimlachend vóór haar:
- Wat wens je, lief kind?
- Ik wou zo graag, stamelde Gillette, - 'n mooie...
- Begrepen, zei Belzebuth; - hier is hij. En hij gaf haar een prachtkleed.
Gillette blies het licht uit en de duivel verdween. Het had ternauwernood enkele
seconden gebrand en Gillette berekende, dat de kaars, zuinig gebruikt, eindeloos
lang kon meegaan.
Zij trok het kleed aan, dat haar prachtig sierde en zij voelde zich volmaakt gelukkig.
Maar toen ze zich uitkleedde viel er een droppel water op haar hand. Het was een
traan, die haar moeder in de hemel op haar weende...
Geachte lezeres en lezer, ik voel mij diep wanhopig. Ik had u het mooie vervolg met
het einde van het verhaal voor deze week beloofd en nu zit ik alweer geklemd en
geremd door die ellendige plaatsruimte. Moet ik het hier nu onvoltooid afbreken of
mag ik nog eenmaal, - de laatste maal, 'k beloof het plechtig, op uw geduld rekenen?
Het mooiste moet nog komen. Ja? Tot zaterdag dan.
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De driekoningenkaars III
Gillette zat aan haar spinrad. Zij spon en mijmerde. En haar gedachten voerden haar
in schone dromen weg. Vóórbij haar raam passeerde plotseling de Prins der
Nederlanden en zij voelde vurig het verlangen hem tot echtgenoot te hebben. Zij stak
even de waskaars aan.
- Wat wenst ge, mijn kind? vroeg Belzebuth, die dadelijk verscheen.
- Ik wil Prinses der Nederlanden worden, zei Gillette.
Nauwelijks had ze die woorden uitgesproken, of de mooie, blanke veren, die de
prinslijke hoed sierden, wuifden zacht langs haar venster heen en de Prins trad binnen.
- Wilt gij mijn vrouw worden? vroeg hij.
- Dat wil ik, antwoordde Gillette. Zij blies de kaars uit en stopte die zorgvuldig in
de doos; en zo nam de Prins haar op zijn ros met zich mee en reed met haar naar het
Paleis der Nederlanden, waar de oude monarch haar tot schoondochter aanvaardde.
Maar toen Françoise vanuit de hemel zag, dat haar dochter was prinses geworden,
greep haar een grote droefheid aan. Ziehier waarom:
Toen Françoise stierf en vóór de Poorten van de Hemel kwam, stond daar ook de
oude Koningin der Nederlanden te wachten. Sint Pieter deed open, liet de Koningin,
die een goede en heilige vrouw was geweest, binnen; en dadelijk speelden de harpen
en hieven de engelen hemelschone zangen aan. Toen op haar beurt Françoise
binnenkwam werd zij wel vriendelijk ontvangen, maar geen harpen speelden en geen
koren zongen.
- Waarom dat verschil? Ik dacht dat het voor iedereen gelijk was in de hemel! zei
Françoise.
- Dat is het ook, zei Sint Pieter; - maar mensen zoals u,
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Françoise, ontvangen wij hier elke dag, terwijl het wonder boven wonder is wanneer
een aardse Koningin het Rijk der Hemelen betreedt. Daarom werd zo gejubeld...
Françoise schrikte. Ook haar dochter zou eens Koningin worden. Hoe uiterst klein
was haar kans ooit in de hemel te geraken! Zij smeekte God de Vader, dat hij haar
weer op aarde komen liet om Gillette te redden. En God de Vader stemde toe, maar
zei:
- Onder een andere gedaante zult gij er verschijnen, opdat de Engel des Verderfs
u niet herkennen zou. Ook uw dochter zal u niet herkennen en nooit moogt gij haar
zeggen dat gij haar moeder zijt.
Françoise bevond zich eensklaps weer op aarde; en kijkend in het helder water
van een bron herkende zij zichzelf niet meer. Zij was weer wonderschoon en jong
geworden, maar dat liet haar onverschillig: zij dacht alleen nog aan haar dochter; en
zij reisde, dag en nacht. Wie zal mij 't Rijk der Nederlanden wijzen? vroeg ze zich
angstig af.
- Ik, antwoordde een stekelige heester, die huiverend in de winterkoude naast haar
stond. - Ik, maar neem mij eerst even in uw armen; ik heb het zo koud.
Françoise omhelsde het struikje, dat tot bloedens toe zijn scherpe doornen in haar
lichaam stak. Maar, o wonder, zó warm is de liefde van een moeder, dat het struikje
groende en begon te bloeien; en uit dankbaarheid wees het Françoise de weg naar
het Rijk der Nederlanden.
Zij kwam voor een groot, breed water en legde zich te gronde om het leeg te
drinken.
- Dat zal u nooit gelukken, zei de Oceaan; - maar ik bemin de parelen en ken er
geen schonere dan de tranen van een moeder. Als gij mij wilt al de tranen van uw
ogen geven, zal ik u naar 't Rijk der Nederlanden voeren.
En Françoise schreide tot zij blind was. Toen bracht de Oceaan haar in het Rijk
der Nederlanden.
De oude Koning was intussen overleden en Gillette zat nu op de troon. Een
bedelares geleidde Françoise naar het Paleis.
- Daar komt de Koningin! riep plotseling Françoise.
- Hoe weet ge dat? Gij kunt immers niet zien! zei de bedelares.
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- Dat voelt mijn hart! antwoordde Françoise. En zó vurig was haar bede om haar
kind nog eens te zien, dat zij door een wonder het gezicht terug kreeg.
Zij zag Gillette vermagerd, triestig, oud geworden. Het snikte in haar van droefheid
en zij wou haar dochter om de hals vliegen en zeggen wie zij was, doch wist zich te
beheersen. De Koningin bemerkte haar en, getroffen door haar schoonheid nam zij
Françoise in haar dienst.
Gillette, onder Belzebuths invloed gehuwd, was niet gelukkig. De Koning
verwaarloosde, mishandelde haar. En Gillette, om zijn gunsten te heroveren, stak nu
dikwijls de waskaars aan, die zienderogen kleiner werd. Eens onderschepte de Koning
het geheim en Gillette bekende alles. De Koning voerde in die tijd oorlog tegen
andere mogendheden en hij dwong Gillette de kaars te doen branden om door
Belzebuths hulp gesteund te worden. De kaars verminderde, verminderde en Gillette
werd ziek van droefheid.
Maar Françoise waakte. Zij bekende aan Gillette wie zij was, wist de kaars te
bemachtigen en vluchtte ermee weg. Zij werd helaas gegrepen en als toverheks tot
de dood veroordeeld. De Koning dwong Gillette de eerste steen te werpen.
- Nooit! schreeuwde Gillette in opstand.
Toen werd Françoise door de menigte gestenigd. En de Koning liet de schamele
kleren brengen waarmee Gillette destijds in het Paleis gekomen was en zei:
- Ruk je staatsie-gewaad van je lijf en word opnieuw wat je geweest bent!
En Gillette gehoorzaamde en ging. Maar eer ze voor altijd het Rijk der Nederlanden
verliet, toog ze nog eens naar de stenenhoop waaronder haar geliefde moeder lag
begraven; en, o wonder, daar stond de moeder eensklaps op, herlevend, verrijzend,
drukte haar kind een laatste maal tegen haar hart en verdween opnieuw in 't rijk der
Hemelen.
Gillette rouwde en treurde. Zij had genoeg van 't leven, kende slechts één verlangen
meer: Moeder terug te vinden!
De kaars was bijna tot het einde opgebrand. Op een sombere novembernacht stond
Belzebuth weer aan haar sponde en vroeg haar, zoals altijd:
- Wat wenst ge nu nog meer, mijn kind?
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- Moeder... moeder zien, zuchtte heel zwak Gillette.
De duivel vloekte en verdween.
De kaars ging uit en Gillette steeg naar de Hemelen. Daar stond Françoise trouw
op haar te wachten. En de gouden poorten gingen open, en de harpen speelden en de
engelen zongen, want voor de tweede maal kwam er een Koningin der Nederlanden
in de Hemel...
Geachte lezeres en lezer, is het verhaal niet mooi? Heb ik te veel van uw geduld
gevergd?
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Aangename en teleurstellende verrassingen
‘Tout n'est pas rose dans la vie,’ zegt het spreekwoord, en niet steeds brengt de post
louter aangename verrassingen. Toch mag ik over het algemeen niet klagen. Hoe
dikwijls ontving ik niet, van mij gans onbekende Nederlanders, aardige bijdragen
voor meer dan één liefdadig doel! Ik wil er slechts één uit velen memoreren, omdat
het zo touchant was. Iemand, - ik zal zijn naam niet noemen, hoe gaarne ik het ook
deed - zond mij eens een bankbriefje ten bate van het liefdadig werk ‘Voor de Tabak
van de Belgische Soldaat’ en voegde er enkele woorden bij, die ongeveer luidden
als volgt: ‘Ik ben niet rijk, maar wil toch ook iets doen voor die ongelukkigen. Ik
zend u dit sommetje, hetgeen zo ongeveer vertegenwoordigt wat ik in een maand
aan tabak en sigaren besteed en zal mijzelf gedurende die tijd van roken spenen.’
Maar, zoals ik zei, ‘tout n'est pas rose dans la vie,’ en, kort geleden, ontving ik
een gans verschillend schrijven.
Er zou een liefdadigheidsvoorstelling plaatshebben, te 's-Gravenhage, in de
Koninklijke Schouwburg, gedeeltelijk ten bate van de Vereniging tot verbetering
van het lot der Blinden in Nederland en zijn Koloniën, gedeeltelijk ten bate van het
werk ‘Voor de Tabak van de Belgische Soldaat.’ Een comité zou worden samengesteld
uit Nederlanders en uit Belgen en het voornaamste nummer van het programma zou
bestaan uit militaire tableaux-vivants, vervaardigd door de welbekende schilder
Hoynck van Papendrecht, en die waarschijnlijk een chronologisch beeld zouden
geven van de ontwikkeling van het oorlogvoeren in diverse perioden: b.v. Fontenoy
(la guerre en dentelles), een tafereel uit de oorlog onder Napoleon, een van 1870,
een van nu.
Alles was zogoed als geregeld, de zaal was gehuurd, een ere-comité was
samengesteld uit Hollanders en Belgen; er
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ontbraken nog enkel een paar namen, van wie antwoord werd verwacht.
Toen kwam een van die antwoorden en het was van zúlke aard, dat de inrichters,
die het initiatief van het feest op zich genomen hadden, onmiddellijk besloten,
onvoorwaardelijk van het plan af te zien.
Men oordele:
‘In antwoord op uw schrijven van 6 Februari, heb ik de eer u beleefd mede te
deelen, dat het mij, bij de groote ellende welke in Nederland heerscht en bij de nog
grootere ellende, welke over het Belgische volk gekomen is, niet wenschelijk
voorkomt, een beroep te doen op de bevolking der gemeente 's-Gravenhage, om geld
bijeen te brengen voor het verstrekken van een genotmiddel aan den Belgischen
soldaat; en dat het mij onaangenaam treft, dat het streven van het comité “Pour le
Tabac du Soldat Belge” samengekoppeld wordt aan den begrijpelijken wens der
“Vereeniging tot Verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijn Koloniën”
voor dit doel ruimere fondsen bijeen te krijgen.
Om deze redenen kan ik geen gevolg geven aan de in uw schrijven vervatte
uitnoodiging tot het zitting nemen in het eere-comité voor den feestavond van 11
Maart aanstaande. Tevens zie ik mij verplicht, hier nog aan toe te voegen, dat ik van
uw schrijven geen gebruik zal maken, maar dat ik, wanneer de plannen voor den
feestavond mij langs anderen weg ter oore komen, mij wellicht genoodzaakt zal zien,
in één of meer Haagsche dagbladen tegen de hierboven bedoelde samenkoppeling
te protesteeren’.
De persoon, die dit schreef, is er een van naam en invloed; en zijn brief bevat een
onbewimpelde bedreiging van sabotage, en nog wel sabotage, helaas, van een zuiver
liefdadig werk. Het deed mij leed zulk een schrijven te moeten ontvangen; en, zoals
ik hierboven zei, besloten de Belgische leden van het comité onmiddellijk daarop
van het plan af te zien. Zij zijn hier als bannelingen in een land, waar zij met
dankbaarheid de gastvrijheid genieten en wensen geen aanleiding te geven tot
onverkwikkelijke polemieken in de dagbladen. Maar jammer blijft het, én voor de
Nederlandse blinden, én voor de Belgische soldaten. De eventuele opbrengst van het
feest was ener-
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zijds bestemd voor uitbreiding van de bibliotheek in Braille-schrift; en anderzijds,
sinds geen tabak naar de soldaten aan het front meer mag gezonden worden, voor
pakjes sigaretten en tabak aan de Belgische krijgsgevangenen in Duitsland, wat nog
wél mag. Een mooi boek in Braille-schrift voor de blinde, is het niet als een soort
terugkeer tot het leven dat hij vroeger heeft gekend? De zon, de weilanden, de
bloemen; de schone luchten, het leven en bewegen van de mensen en de dieren, alles
verrijst, alles geurt en fleurt, als in tastbare taferelen, glanzend en trillend uit de
duisternis weer voor hem op. Een pijpje tabak voor de hongerige Belgische soldaat,
die bijna reeds vier jaar gevangen zit en thans zogoed als geen levensmiddelen uit
Holland meer ontvangen mag, het is nog een troost, een illusie, een droom van vroeger
en... het stilt ook tijdelijk de honger, die nu zo nijpt. Dit alles was te verwezenlijken
zonder overdreven uitgaven. Het ging niet over duizenden, hoogstens over enkele
honderden guldens. Niemand zou daarbij veel armer zijn geworden en het had,
behalve het liefdadig werk, een mooie kunstavond kunnen zijn.
De steller van de brief zegt, dat hij van mijn schrijven geen gebruik zal maken.
Wat wil hij daarmee bedoelen? Ik begrijp het niet. Ik heb toch niet iets onterends
gevraagd? Of beschouwt hij het wellicht als een oneer het werk voor de blinden met
het werk voor de gevangen Belgische soldaten te zien samenkoppelen, zoals hij het
noemt? Als dát soms het geval mocht zijn, dan wil ik gaarne, voor wat mij betreft,
die ‘oneer’ dragen. Waar mijn naam in één adem wordt genoemd, naast die van
soldaten, die voor de verdediging van hun ongelukkig en onschuldig vaderland
gevochten hebben en gevangen zitten, zal ik er mij niet over schamen, maar er fier
op zijn.
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De gelukkige stad
Het is aangenaam en troostend te ervaren, dat er in deze droeve tijd nog gelukkige
mensen op de wereld zijn. De O.W.-ers zijn gelukkige mensen; de Duitse jonkers
zijn gelukkige mensen, Hindenburg en Ludendorff zijn gelukkige mensen; en ook
Lloyd George, om nog niet eens van Clemenceau te spreken, is een gelukkig mens.
Zij hebben of krijgen hun zin in alles wat zij maar kunnen verlangen; zij regeren de
wereld, althans hún stukje wereld,... voor zolang als het duurt. En het duurt nu al
heel wat lang en 't ziet er ook nog niet naar uit om zo spoedig te eindigen. Het zijn
gelukkige, heel, héél gelukkige mensen.
Maar niet alleen zijn er nu nog gelukkige mensen op de wereld: er zijn ook
gelukkige landen en steden; en zo is Holland een gelukkig land, - dat zal mij toch
wel niemand tegenspreken, - en Den Haag, het nieuwe Cosmopolis, een gelukkige
stad.
Den Haag was vroeger, - en met dat vroeger bedoel ik Den Haag zoals het was tot
kort vóór de oorlog, - een wel zeer deftige, maar toch wel enigszins ingeslapen
residentie-stad. Het leefde slechts half zijn specifiek-Hollands leven en ook slechts
half zijn cosmopolitisch leven. Het was tweeslachtig, half.
Nu is het heel wat anders geworden. Men ontmoet er specimens van alle mogelijke
volken en men hoort er alle mogelijke talen spreken, ook die welke men vroeger
nooit gehoord heeft en waaraan geen touw schijnt vast te knopen. 'n Vreemde
beeldspraak lijkt me dat: een taal waaraan geen touw is vast te knopen! 't Schijnt
eigenlijk klinkklare onzin, maar het eigenaardige van het geval is, dat de geachte
lezer die onzin zal begrijpen en wellicht ook willen excuseren, omdat ik zelf zeg dat
het onzin is.
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Ondertussen ben ik daarmee van mijn onderwerp afgedwaald. Ik zou u immers
vertellen waarom Den Haag, het nieuwe Cosmopolis, een gelukkige stad is. Welnu,
Den Haag is een gelukkige stad omdat er Engelse officieren geïnterneerd zijn.
Ik geef onmiddellijk toe: waren er in Den Haag Duitse officieren geïnterneerd,
het zou ook een gelukkige stad zijn, maar bij lange niet zo zéér gelukkig als met
geïnterneerde Engelse officieren. Waarom? Dat zou ik u niet kunnen uitleggen, maar
het is zo, dat voelt eenieder intuïtief en instinctief.
De Duitse officier is de Duitse officier, dat is een uniform met spieren en botten
erin. De Engelse officier is een uniform met een mens erin. Wie dat verschil het best
met intuïtieve helderheid voelen en beseffen zijn de dames. Zij mogen nog zo
pro-Duits zijn, zij mogen nog zo anti-Engels zijn, het zicht van die uniformen met
mensen erin boeit hen meer dan het zicht van die andere uniformen met botten en
spieren erin. Een Duitser in zijn uniform is een abstractie; en als je hem zijn uniform
uittrekt is hij meestal nóg een abstractie. Een Engelsman in zijn uniform is zeer
specifiek een Engelsman en, als je hem zijn uniform uittrekt, is hij nóg zeer specifiek
een Engelsman. Er zit meer ‘ras’ in de Engelsman dan in de Duitser.
En 't is een mooi en gezond ras, een ras van rustige kracht en van oer-sterke
zenuwen, daar gaat niets van af. En dat voelen ook alweer zeer intuïtief en instinctief
de dames.
En omdat er in Den Haag zo héél veel dames zijn, zo heel veel meer dames dan
heren, en dat er dus zo heel veel kans bestaat dat, wat ik hierboven beschreef door
verre het grootste gedeelte van de bevolking gevoeld en gewaardeerd zal worden,
daarom zeg ik, dat Den Haag een gelukkige stad is.
Wat er nu verder zal gebeuren kan gerust aan de toekomst, en nog wel aan een
zeer nabije toekomst worden overgelaten. Maar ik zie schone dagen in 't verschiet,
nu deze lente en deze zomer. Het zal blijken, meen ik, dat de oorlog ook zijn goede
en aangename kanten heeft.
Het is jammer dat er hier niet nog meer uniformen van andere strijdende landen
geïnterneerd worden. Ik stel me b.v. het
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succes voor van een officier van de Franse chasseurs Alpins, de borst vol decoraties
(want die hebben er wat verdiend!) en de kranige ‘béret’ afhangend op één oor! Of
dat van een jeugdige sous-lieutenant de dragons: rode broek, zwarte tuniek, witte
kraag en kepie rood en goud! Of zelfs van het eenvoudige bleu-horizon-uniform,
teer van kleur als een vergeet-mij-nietje, met de staalblauwe helm, waaronder het
gebronsd gezicht met fijne snor zo martiaal en elegant kan uitkomen! En dan spreek
ik nog niet eens over de olijfkleurige uniformen van de Italianen, over het taupe-grauw
van de Serviërs met de eigenaardige kepie, waarin van boven een soort geultje ligt,
als om het water af te laten; over het bruine kaki van de Belgen aan de IJzer, dat zo
helemaal verschillend is van de armoedige, oude pakjes die ze hier nog moeten
dragen; over het grijs en groen van de Russen, die... Hè! laat ik hier maar ophouden,
het wordt delicaat om daar verder op door te gaan! Er zijn er ook al wel genoeg, en
wie weet wat er nog al niet bij komt vóór die oorlog eens ten eind is. De Amerikanen
zijn toch ook in aantocht: lichtbruin met cowboy-hoeden!
In een van mijn vorige kronieken had ik het over de algemene wereldtaal die al
die lui zo heerlijk met de meisjes uit de vreemde landen kunnen spreken, zonder er
ooit in gestudeerd te hebben. Ik houd het ervoor dat deze zoete taal vloeiender dan
ooit in het nieuw Cosmopolis, dat de gelukkige dames-stad Den Haag geworden is,
nu zal gesproken en gefluisterd worden.
Als ik mij niet totaal in mijn opvattingen vergis, dan is men daar reeds flink mee
bezig.
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De schroef en de vrede
't Moest helemaal anders zijn als het is op de wereld. Die mening dagtekent niet van
gisteren. Zij is dikwijls genoeg, in de loop der eeuwen, geuit en gezucht en geslaakt.
Maar nooit zo veel als nu in deze droeve tijden. Alles loopt verkeerd en verdraaid,
alles kon beter, alles kon anders. Eenieder snakt naar vrede en nagenoeg de ganse
wereld vecht. En 't ziet er niet naar uit of het nog in jaren zal veranderen. Men kan
slechts zuchten en denken en dromen, hoe het zou kunnen en zou moeten zijn.
Niet nodig zich daarbij in zware filosofische bespiegelingen te verdiepen. Het
komt zo voor alsof de eerste mens de beste het beter zou kunnen maken dan het is.
Men voelt zo van die nuchtere waarheden, waar men vroeger niet op lette, omdat
alles min of meer geregeld liep, en die nu treffen als een plotse openbaring, als iets
dat je verbaasd doet uitroepen: hoe is het mogelijk, dat daar vroeger niemand aan
gedacht heeft!
Bijvoorbeeld:
Ieder land heeft zijn regering en die regering heeft haar ambtenaren, haar
commissarissen, haar ministers. Er zijn in alle landen ministeries van Binnenlandse
en Buitenlandse Zaken, ministeries van Financiën en van Landbouw, ministeries van
Oorlog en Marine en ook van Koloniën, voor wie Koloniën heeft. Maar geen enkel
land, in zoverre mij bekend, bezit een ministerie van Vrede!
Als er op het ogenblik aan iets behoefte is op aarde, dan is het wel aan Vrede. En
die behoefte is er trouwens te allen tijde geweest, door alle eeuwen heen. Hoe komt
het dan, dat daar nooit een enkele regering bestendig aan gedacht en voor geijverd
heeft? Het voornaamste, het meest nodige voor alle landen en voor alle volken, werd
dus constantelijk, door alle volken en door alle landen genegeerd, althans
verwaarloosd.
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De mens is een hopeloos, redeloos schepsel. Hij kan veel, zijn genie is machtig, maar
ten slotte toch op verderf en vernieling gericht; en de Natuur, helaas, lijkt wel
medeplichtig, want zij helpt hem en vertroetelt hem als 't ware in zijn
vernietigingswerk.
Zie maar de grote geniale uitvindingen en ontdekkingen op het gebied van de
wetenschap. De springstoffen, b.v. Waarom helpt de natuur het slecht vernuft van
de mensen om aan die verdelgingselementen zulk een ontzettende kracht te verlenen?
Wat is een kanon, als men er nuchter over nadenkt? Een ijzeren buis waarin een
gecomprimeerde gas-ontploffing plaatsgrijpt. Goed. Laat dat gas ontploffen en de
kogel uit de buis vliegen. Men kan begrijpen, dat het projectiel desnoods enkele
honderden meters ver vliegt, zoals dat was een eeuw of anderhalve eeuw geleden.
Maar is het niet onuitstaanbaar bedroevend te moeten ervaren dat de vooruitgang
van de wetenschap (o, schande dat woord zo te moeten onteren!) dat de vooruitgang
van de wetenschap het mogelijk heeft gemaakt zulk een projectiel tot op twintig,
dertig, veertig kilometer afstand te slingeren, waar het dan ontploft en verwoestingen
aanricht, die alle verbeelding te boven gaan? Moest zoiets niet onmogelijk zijn?
Moest zulk een kanon niet eerder barsten en uit elkaar vliegen? Zou dat niet de
natuurlijke gang, de logische wet moeten zijn?
Het is als met de vliegmachines. Wat is dat, een vliegmachine? Een dood ding,
met strakke vleugels, dat daar ergens op een weiland staat. Aan de voorkant is een
apparaat aangebracht, dat op een kindermolentje lijkt. Daar begint dat molentje
eensklaps te draaien. Nu zou het nuchter verstand van een gewoon mens moeten
denken: ‘Nou ja, het is wel leuk, dat zo'n molentje begint te draaien, maar daar blijft
het ook bij. Het maakt lawaai en wind en daarmee uit!’ Is het dan niet hemeltergend,
wanneer zo'n ding, spottend met alle bestaande en aangenomen natuurwetten van
zwaarte en evenwicht en draagkracht, de lucht invliegt en daar als een sperwer die
zijn prooi beloert blijft cirkelen en zweven? Zo iets moest toch immers niet kunnen!
Zo iets moest onmogelijk zijn! Hetzelfde met de duikboten. De duikboot werd
waarschijnlijk uitgevonden door een meneer, die eens een haai of een
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walvis zag zwemmen. Waarom zou hij niet een boot maken, die op een haai of een
walvis leek? En hij schiep het monstertuig, dat als een vis zwemt en duikelt en voorzag
het, als middel om zich voort te bewegen, van een schroef.
Ik heb altijd heimelijk het land gehad aan alles wat schroef is. Ik heb het namelijk
nooit goed kunnen uitstaan, dat stoomboten zich bij middel van een schroef
voortbewegen. Een boot met raderen, ja, dat is logisch, dat treft bij 't eerste zicht, dat
begrijpt eenieder. Het zijn als forse reuzenhanden, die werken en zwoegen. Maar
een schroef, dat lijkt immers onzin; die moest maar rondtollen in 't water en schuim
en slijk opwerpen, en daarmee uit. De schroef is de grote vijand van de mensheid
geworden in deze oorlog. De binnenloop van een kanon verbeeldt een schroef, de
vliegmachine, de duikboot, zouden niet bestaan zonder een schroef. Als de schroef
uit de wereld verdween zou de oorlog drie vierden van zijn wreedheid verloren
hebben. En dan spreek ik nog niet eens in overdrachtelijke zin van de duimschroeven,
die heden ten dage, op alle gebied, volkeren en individuen zo knellend worden
aangezet.
Er bestaat ook nog een ander soort van schroef, waarmee men putten in de aarde
boort. Zij werkt heel langzaam, maar gestadig en als men naar die werking kijkt,
krijgt men de indruk van iets, dat in een bodemloze put verdwijnt: een symbolisch
zinnebeeld in deze tijd, van alles wat nu door de oorlog onherroepelijk verloren en
verslonden wordt.
Zou het nog ooit gelukken, dat die ellendige schroef eens de Vrede ophaalt?
Men schudt weemoedig het hoofd en zoekt wel eens een teug troost in de fles, die
door een kurkentrekker wordt geopend, die trouwens ook al een schroef is.
De schroef speelt inderdaad een grote, helaas een al te grote rol in de hedendaagse
wereld.
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De kracht van de vrouw
Na mijn kroniek in de Haagsche Post van enkele weken geleden, getiteld Leve de
Vrouw! meen ik te mogen veronderstellen, dat het voor geen der trouwe lezers van
dit weekblad een geheim meer is, hoe hoog en hoe diep ik de vrouw bewonder en
vereer. Ik stel haar hoog, héél hoog, en met de dag steeds hoger. In het abominabel
en totaal bankroet van 't mannelijk geslacht ben ik schroomvallig en eerbiedig tot de
vrouw genaderd en luide heb ik verkondigd en bewonderd haar schoonheid, haar
zachtheid, haar geest en haar ziel. Sinds is het mij herhaaldelijk gegeven geweest
ook haar onverwoestbare lichamelijke kracht te mogen bewonderen, zodat ik tot de
diep-vererende overtuiging ben gekomen, dat de vrouw een absoluut en integraal
superieur wezen is, zowel fysiek als psychisch, zowel naar lichaam als naar geest.
Wat mij zo plotseling en onverdeeld tot deze, vele vooroordelen omverwerpende,
conclusie bracht? De gure winterkoude en de wijze, waarop de vrouw daartegen
reageerde!
Ik heb ‘de’ vrouw, de mooie, elegante vrouw, het zogezegde zwakke, broze
luxe-vrouwtje met gedecolleteerde hals en doorschijnend-fijngekouste enkeltjes op
straat zien lopen, in een temperatuur en een weer van storm en regen, of van vorst
en sneeuw, waarbij de honden en de paarden onder hun dikke winterhuid huiverden,
terwijl de mussen in de goten van de daken zich verstopten. Had een gewoon mens,
een ‘man’ zulks moeten doen, dan lag hij voorzeker de volgende ochtend doodziek
te bed en enkele dagen later op een kerkhof, waar hij met de bij zijn stand en
maatschappelijke positie passende eer en belangstelling zou begraven worden. Zij,
de vrouw, liep glimlachend, met levendig-tintlende ogen en roze wangen door die
furie der ontketende elementen heen; zij rilde niet, zij hoestte niet, zij had niet eens
een zakdoek in
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haar mof; en als ze bont droeg om haar lieve schoudertjes, dan was 't voorzeker niet
om die tegen de koude te beschermen, maar wel veeleer om dat mooi, bloot halsje,
dat zacht glansde als een fijne, lichtroze bloem, nog gunstiger en bekoorlijker tegen
de rijke fourrure te doen uitkomen.
Zij droeg heel korte rokjes waar de storm in klapperde en gierde en haar zogoed
als blote voetjes staken in een verlakt fijn schoeisel, of, beter gezegd, in twee kleine
schuitjes waarvan de hak gevormd was door een soort van hoge, dunne pin en waarop
zij zich, bij elke pas, in evenwicht moest zien te houden.
Ik herinner mij nog mijn verbazing, toen ik, in mijn prille jeugd, de eerste wielrijder
zag. Dat leek wel iets absurds, een onmogelijkheid, die tóch, ondanks alle bestaande
natuurwetten, gebeurde. Diezelfde indruk onderga ik nu nog, telkens weer wanneer
ik een echt-elegant vrouwtje over de straat zie lopen. Dat zwakke wezentje moet
toch immers voortdurend omkantelen, tegen de stenen vallen, zich akelig bezeren!
Ik heb het zelf eens op een avond willen proberen en ik wou, dat u mij had gezien.
Ik had ook twee van die hoge, houten pinnen onderaan mijn hakken bevestigd en zo
liep ik de straat op. Het was gelukkig donker, maar toch bleven de mensen langs de
trottoirs staan om mij na te kijken. Ik zakte door mijn knieën, ik bonsde tegen de
lantarenpalen en de ramen aan; ik zwenkte en waggelde gelijk een dronkaard. Een
paar meiden begonnen hoog te giechelen en een politiediender, die in het verschiet
opdaagde, veranderde de richting van zijn bedaarde koers, om mij te ontmoeten.
Haastig sloop ik hinkend in een dwarsstraat weg.
Kwestie van gewoonte, ‘training,’ zie maar de matrozen met hun blote halzen,
antwoordde mij een dame, die ik over 't wonder interviewde.
Niets van aan, lieve dame! De matroos, ja, die is getraind en gehard, maar u is dat
niet, u volgt alleen ‘de mode.’ Verondersteld dat het nu deze zomer mode wordt om
wol en bont te dragen om uw hals in plaats van diep-gedecolleteerde blouses. U zúlt
dan bont en wol dragen om uw hals omdat het zo de mode is; en 't wonderbare en
bewonderenswaardige zal zijn,
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dat u dat zult kunnen doen zonder eronder te lijden en zonder er ziek van te worden.
Wij, mannen, zouden met beroertes neerstorten; u, vrouwen zoudt er glimlachend
mee trippelen en koketteren. Wat heeft men al niet gepoogd om u in uw bewegingen
te hinderen en te belemmeren? Weet ge nog wel die slepende japonnen, die het vieze
stof opjoegen en waarover een gewoon sterveling, een ‘man’ hopeloos zou gestruikeld
en gevallen zijn? En dan daarna die knellende japonnen, die soort van nauwe kokers,
waarin elke stap geremd werd en de stof, tot scheurens toe, deed spannen! En nu die
hakjes, die griezelige pinnetjes, waarop ge toch maar loopt als acrobaten op het
koord! Heeft ooit een van die zware hindernissen u belet te wandelen, te winkelen,
te teaën, op een diner of een concert te komen? Moe zijt ge dikwijls, en zeer
begrijpelijk. Gij ziet soms bleek, gij ligt op sofa's, als zieltogend. Maar telkens voor
een nieuwe mode of voor een ander pretje veert ge flink weer op, terwijl wij, mannen,
zouden dood zijn, werkelijk morsdood, ik herhaal het, als wij zoals velen van u
moesten willen leven.
Neen neen; de vrouw is sterk, oersterk, ontelbare malen sterker dan de man, op
alle mogelijk gebied. En als ze ook eens werkelijk haar spieren wil gaan ‘trainen,’
zodat ze ons met echte klappen op de kop de haas kan worden, dan is het finaal uit
met ons; dan bekleedt zij in de maatschappij de plaats die ze verdient en wij de plaats
die we reeds lang verdiend hebben. Want, vergeten wij het niet: Macht is Recht: dat
is de mooie leus van deze mooie tijd!
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Tram-conquêtes
Een dezer dagen ontving ik het bezoek van een aardig jongmens.
Ik heb hem als knaap gekend en steeds mocht ik hem gaarne. Nu is hij een
jongeman geworden van tussen de vijfentwintig en de dertig; hij heeft een leuk
uiterlijk, kleedt zich goed, is intelligent en beschaafd in zijn manieren; en voor zijn
leeftijd heeft hij een positie, die menig oudere hem zou kunnen benijden.
Hij kwam glimlachend in mijn werkkamer en, op mijn verzoek, nam hij plaats in
de fauteuil bij de kachel, waarin elke gast, die mij met een bezoek vereert, gewoon
is plaats te nemen.
Ik schoof de doos met sigaretten naar hem toe, hij nam er een, ik nam er een, de
lucifertjes vlamden, de geurige rook kronkelde lichtblauw naar het plafond en wij
praatten.
Wij praatten over de oorlog, natuurlijk. Thans praat men over de oorlog, zoals
men vroeger over 't weer sprak. Wij waren het erover eens dat 't een beroerde boel
is, die nog lang zal duren en voor niemand een bevredigende oplossing kan brengen.
Er komt waarschijnlijk helemaal geen oplossing, het wordt ‘partie remise’ meende
mijn jeugdige vriend; en ondertussen gaat je mooie leven ermee heen, zonder plezier,
zonder fleur, zonder hoop: het leven van een kluizenaar.
Ietwat verwonderd keek ik mijn jeugdig vriendje aan. Wat was hij zwaarmoedig
gestemd voor een jongmens van zijn leeftijd en positie! Had hij dan een of andere
grote teleurstelling ondervonden?
Hij schudde de as van zijn sigaret en voer mistroostig voort:
- Je ziet geen mens meer, je ontmoet niemand meer, er is niets meer, er is niets
meer te doen.
Wanneer een jongeman van die leeftijd je zegt dat hij geen
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mens meer ontmoet, dan wil dat betekenen dat hij geen aardige jonge meisjes meer
ontmoet.
Ik keek hem aan en glimlachte, en zei:
- Je zal moeten trouwen, vriendje.
Hij hapte dadelijk toe.
- Ik wil trouwen, ik zou willen trouwen, maar vind niemand, antwoordde hij met
vuur.
- Wat! riep ik. - Je vindt niemand, in deze stad waar het krioelt van jonge meisjes,
die niets beter vragen dan te trouwen.
- Niemand! Niemand! kreet hij wanhopig.
- Je meent het niet, zei ik.
- Ik meen het wél! betuigde hij met nadruk. - Ik meen het wél; en, als u mij soms
aan iemand kunt helpen, dan zal ik u zeer dankbaar zijn. Ik vind het leven zó hopeloos
vervelend geworden, dat ik besloten ben te trouwen, als ik maar een geschikt iemand
vinden kan.
Peinzend nam ik mijn hoofd in beide handen en dacht erover na hoe ik mijn jeugdig
vriendje helpen kon. Ik houd van hem en wilde hem graag helpen, hem redden. Ik
wist dat hij hier weinig mensen kende en begreep dat de tegenwoordige toestanden:
geen diners, geen bals, geen recepties, weinig geschikt waren om hem, dát wat hij
verlangde, gemakkelijk te doen bereiken.
Na een poos zwaar geconcentreerde zelfbespiegeling hief ik het hoofd weer op en
vroeg hem:
- Zit je veel in de tram?
Zijn mond ging van stille verbazing open en even bleef hij 't antwoord schuldig.
- Zo... zoals eenieder; maar waarom vraagt u dat? zei hij eindelijk.
- Omdat het hoogst belangrijk is, antwoordde ik. En ik ging voort:
- Het moet je wel opgevallen zijn dat de trams tegenwoordig steeds ontzaglijk vol
zijn.
- Inderdaad, stemde hij toe.
- Mitsgaders dat, sinds de benzinenood en de schaarsheid van het paardenvoer,
eenieder nu dit populair vervoermiddel
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gebruikt, zowel de jonker als de werkman, zowel de dienstmaagd als de freule, alleen
wellicht de O.W.-ers van beider kunne uitgezonderd!
- Dat heb ik menen op te merken, gaf hij toe.
- En dat het meer dan eens, ja, dat het dagelijks en de ganse dag door gebeurt, dat
een of meer wezens van het mannelijk geslacht en meestal nog wel jonge, een
gemakkelijke zitplaats innemen, terwijl een aantal dames: oude dames, jonge dames,
mooie dames, de hele rit door mogen blijven op hun benen staan?
- Inderdaad! Inderdaad! herhaalde mijn jeugdige vriend, vol innige overtuiging.
- Welnu, mijn jeugdige vriend, zo sprak ik, - als ik in jou plaats was, en nog je
leeftijd had, dan reed ik een groot deel van de dag met de meest druk-bezochte trams.
Ik stel mij voor dat ik daarin plaats zou nemen ergens in een stille buurt en mij zou
laten meeglijden, naar 't centrum van de stad. Ik zou waarschijnlijk doen alsof ik
mijn krant las, maar ik zou goed uit mijn ogen kijken, over de rand van de krant heen.
Niet al te haastig en vooral niet klakkeloos zou ik mijn plaats aanbieden. Ik twijfel
eraan of een Scheveningse vissersvrouw of de weduwe van een gepensioneerde
ambtenaar, begrijp je?... maar zodra ik een aardig en elegant jong snoetje, dat
zogezegd geen zitplaats heeft, begrijp je?... dan zou ik opveren, en mijn hoed afnemen,
en beleefd buigen, enfin, je begrijpt me, nietwaar? Ga nu, jonge vriend; je geluk en
je toekomst staan rijdend, of rijden staande in de Haagse trams. Ga en verover!
Gisteren heb ik hem teruggezien. In de tram. Hij stond overeind, zich vasthoudend
aan een van de schommelende handvatsels en vóór hem zat iets, 'n schat van 'n ding,
blond, met roze wangen en lichtende ogen, die glimlachend en strelend naar hem
opkeken! Zij spraken met elkaar, de glimlach week niet van hun lippen, de straling
was niet uit hun ogen; 't was om erbij te watertanden!
- Ga je nu trouwen? vroeg ik hem, toen wij samen op het Plein uitstapten.
- Nog niet, zei hij, gans opgetogen. - Het is zo dol, weet u;
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er is ook nog 'n bruine, en 'n donkere en...
Hij voltooide zijn zin niet. Eensklaps zag ik hem naar zijn hoed grijpen, diep
buigen, als 't ware automatisch van richting veranderen.
- Neemt u mij niet kwalijk! riep hij mij nog haastig toe. - Ik moet even...
Wat hij zo dringend even moest liep daar vóór ons uit over het Plein: een hoed en
een pelsmantel, en daaronder twee fijne enkeltjes en glinsterend-verlakte schoentjes,
die zich even trager schenen te bewegen, als om hem tijd te laten hen te achterhalen.
Het ziet er wel naar uit alsof er nu heel wat plaats zal moeten zijn in 't
huwelijksbootje waar mijn jeugdige vriend wenst mee te varen.
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Inzinking en verheffing van moreel gevoel!
Gisteren is het voor mij een dag geweest met twee gebeurtenissen in mijn leven.
‘Une date à marquer d'une pierre blanche’ zoals het Franse spreekwoord zegt. Ja,
maar ook wel ‘d'une pierre noire.’
De eerste gebeurtenis was het bezoek van een bolsjewiek. Het doet er nu niets toe,
dat die bolsjewiek eigenlijk geen Rus was. Hij behoorde tot een andere nationaliteit,
maar had door en door de mentaliteit van een bolsjewiek. Hij was, als ik zo zeggen
mag, een westerse bolsjewiek; en hij zei mij, en ik heb alle reden om te denken dat
hij waarheid sprak, dat er velen van zijn slag zijn in het westelijk Europa.
De tweede gebeurtenis was het lezen van een brief, mij geschreven door een soldaat
aan het Belgische front.
De bolsjewiek liet zich in een leunstoel neer, strekte ongegeneerd zijn lange benen
uit, krabde even in zijn ruige baard met een vouwbeen, dat hij van mijn tafel nam,
stak een sigaar op, die ik hem aanbood en sprak:
- Deze oorlog is ónze oorlog; dat wil zeggen, dat wij, bolsjewieken, de enige
overwinnaars zullen zijn. Wij hebben reeds in Rusland overwonnen; wij zullen ook
hier, in 't Westen overwinnen. Dat zal zo zijn, dat kan niet anders, dat staat als een
paal boven water.
- En...? vroeg ik.
- En dan nemen wij de plaats in, die de bourgeoisie thans bekleedt, voorspelde de
bolsjewiek.
- En... wordt het dan een betere wereld? vroeg ik nog.
- Volstrekt niet, antwoordde de bolsjewiek. - Wees toch niet onnozel! Koester
toch geen gekke illusies! Tot nu toe hebben de kapitalisten gestolen en bedrogen; na
de oorlog zullen wij stelen en bedriegen, dat is het enige verschil. De bourgeoisie
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heeft door deze oorlog zelfmoord gepleegd. Wij nemen doodeenvoudig van haar
over wat zij niet meer vast kan houden. Met andere woorden: ónze beurt is nu
gekomen. Het was ook tijd, meneer; en méér dan tijd! Hoeveel eeuwen hebben wij
daar niet op gewacht! Er bestaat toch immers nog iets van rechtvaardigheid op de
wereld: de primitieve, elementaire rechtvaardigheid dat ieder, vroeg of laat, eens zijn
beurt krijgt. Het komt laat, héél laat voor ons; maar des te heerlijker zal het smaken.
De heren zullen straatvegers en de dames zullen meiden worden. Voor ons de huizen
als paleizen, de truffels en champagne en al het andere wat erbij behoort; voor u het
roggebrood en het water in de benauwde krotten der arbeiderswijken. Het geld, en
wat men door het geld verkrijgt, dat blijft bestaan, begrijpt u, maar het verhuist van
úw zak in ónze zak. Dat is het enige verschil, onder de leus, zoals ik zei, van ‘ieder
zijn beurt’. Is dat niet mooi, meneer, en heel rechtvaardig? Troost die gedachte niet?
Verzoent ze niet de mens met het ellendig leven?
- Inderdaad, zei ik; - heel mooi en zeer bijzonder troostvol. En weet u wat nog
meer, mijn vriend: voor één ding ben ik u gans buitengewoon dankbaar: u liegt
tenminste niet! Van u weten we heel precies, in onbewimpelde woorden, wat ons te
wachten staat.
- De rechtvaardigheid staat u te wachten, meneer, de rechtvaardigheid, de
Rechtvaardigheid! herhaalde hij tot driemaal toe, in stijgende nadruk. En met
glinsterende ogen stapte hij de kamer uit.
Toen de bolsjewiek vertrokken was, kwam de post aan en bracht mij een pak brieven
van het front.
Het is steeds met spanning en emotie, dat ik die ontvang en lees. Het staat zo ver
van ons af en toch voelen wij het zo heel dichtbij. Het is als een gans andere,
onbekende wereld, waarin wij even meeleven. Er waren brieven bij van eenvoudige
jongens, die ternauwernood een brief kunnen schrijven en niet in staat zijn aan hun
gevoelens en ervaringen een vorm te geven, maar er waren er ook bij van meer
ontwikkelden; en een van dezen heeft mij, voor zoverre zulks nog mogelijk is, met
het leven en de mensheid enigszins verzoend.
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Hij schreef mij een brief, die voor zijn vader was bestemd. Die brief zal zijn vader
wel niet ontvangen, omdat een tirannieke overmacht zulks belet. Maar de nobele
gevoelens zijn als de schone gedachten: zij vliegen, men weet niet hoe, over alle
grenzen en hindernissen heen.
Zijn moeder was in het bezet gebied gestorven en hij schreef aan zijn vader, die
ook in het bezet gebied gebleven is, om hem te sterken en, zo mogelijk, te troosten.
Hij schreef hoe hij hen beiden steeds zo innig had liefgehad. Hij schreef hoe het
de droom van zijn leven was in het bevrijde vaderland terug te komen, beter dan hij
was vertrokken, rijper geworden door beproeving en ontbering, sterker als volwassen
man en gehechter als liefhebbende zoon; en hoe vurig hij aan hen beiden de gelouterde
gevoelens wenste te betuigen, die hij nu aan hem alleen, - de vader - op het uur van
de verlossing zou bewijzen.
Er sprak een heel zacht heimwee vol aanbiddende genegenheid uit dit ontroerend
schrijven; er sprak de ziel uit van een zuiver kind en van een sterke man: een ziel,
die in zoveel ellende slechts nobele en verheven gevoelens kent.
De wereld is niet slecht voor zulke mensen. De wereld is ondanks alles groot en
schoon, omdat zij zelf groot en édel voelen. Wat raakt het die moedige jongeman,
dat de wereld zo hopeloos gemeen en verdorven is? Wat raakt het hem dat alom het
vuilste, grofste materialisme zegeviert? Dat de schandelijke rijkdom van enkelen
gekocht wordt door het bloed en het leven van duizenden en duizenden? Dat het
morele peil van de wereld gedaald is tot een graad van inzinking, waaruit het in geen
jaren en jaren op zal komen? Hij ziet dat niet; hij weet dat niet. En als hij 't wist en
als hij 't zag, zou hij er wellicht met hoge minachting wijd over heenzien, als over
iets van geen betekenis naast al het zuiver-schone en verhevene, dat gans zijn ziel
en hart vervult.
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De ‘louchiée’
Een Belgische dame, - oude vriendin van mij, - is mij een poos geleden komen
raadplegen.
Die dame woonde vroeger op een prachtig buiten, in Vlaanderen, waar ze altijd
veel gasten ontving. Dat hoort nu tot 't verleden, tot het grijs en ver verleden. Haar
buiten is door de vijand geplunderd en bezet, haar beide zonen dienen in het leger
en met haar man en dochter is ze naar Holland uitgeweken.
Zij, en ook haar man en dochter, maken er zich nuttig aan liefdadige, vaderlandse
werken. Ook hier zijn ze buiten gaan wonen, omdat ze van de stad niet houden. Zij
hebben een kleine villa gehuurd, wel aardig gelegen, in een bosrijke streek, waar
nog veel andere villaatjes als paddestoelen uit de grond verrijzen, en zij leven er
rustig en netjes, een beetje heimweeïg na al de heerlijkheid en weelde, die zij vroeger
zo ruim hebben gekend.
Zij heeft hier goede hulp genoten in haar onderneming van een Hollands jong
meisje en om dit meisje voor haar hulpvaardigheid te belonen, heeft zij haar een
poosje bij zich te logeren gevraagd. Zij geniet nu, volgens Hollands begrip, van een
logée, of ‘louchiée’ zoals het hier uitgesproken wordt.
Zij kwam dus bij mij aanbellen en, zodra zij in mijn kamer binnen was gelaten,
kon ik aan haar uiterlijk merken, dat er iets met haar haperde. Haar anders zo mooi
en fris, regelmatig gezicht was bleek en getrokken en haar ogen staarden dof.
- Toch niet ziek, mevrouw? vroeg ik belangstellend, haar handen drukkend.
- Neen, gelukkig niet, maar ik heb wel zorgen, zuchtte zij.
- Uw man ongesteld? Of Yvonne? Of misschien minder gunstige berichten van
de jongens?
- Neen, neen, dat is het niet, antwoordde zij gedrukt; - maar
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ik heb 'n logée, weet u, en...
- Louchiée, verbeterde ik.
- Louchiée dan, glimlachte zij flauwtjes; - en, het is een vriendelijk en aardig
meisje, dat ons grote diensten heeft bewezen; maar, ik begrijp er niets van, zij schijnt
bij ons niet te aarden, en we doen toch ons best, en u weet hoe we gewend waren
mensen te ontvangen en hoe...
- Maar geen Hollandse ‘louchiée!’ viel ik haar in de rede.
- Neen, antwoordde ze heel rad, - geen Hollandse ‘louchiée’ en daarover kwam
ik u juist raadplegen, u die dit land al vele jaren kent, wat we eigenlijk moeten doen
om het dat meisje naar de zin te maken.
Ik verzocht mijn vriendin te gaan zitten, om daar eens rustig over na te denken en
te praten.
- 't Is jammer, zei ze, in een gemakkelijke stoel plaatsnemend, - dat u het meisje
niet kent; dan zou u misschien beter begrijpen wat ze zoal gewend is of verlangt.
- Helemaal niet nodig, mevrouw, verzekerde ik haar. - De ‘louchiée’ in Holland
is 'n algemeen bekende, nationale institutie, een beroep, zou ik haast zeggen. Er
bestaan vaste regels en gebruiken voor. Is uw ‘louchiée’ soms een beroepslouchiée?
- Ik zou het heus niet kunnen zeggen, aarzelde zij.
- Maar u kent toch wel de codex van de rechten en de plichten der ‘louchiées!’
drong ik aan.
Mijn voorname vriendin twijfelde, weifelde.
- De ‘louchiée’ heeft rechten, maar geen plichten. Wie de ‘louchiée’ in huis neemt
heeft plichten maar geen rechten: die vaste grondregel is u toch wel bekend!
Mijn goede vriendin haalde wanhopig haar schouders op.
- U weet toch, dat de ‘louchiée’ in de eerste plaats bij u is om te ‘genieten?’ ging
ik onmeedogend voort.
- Wij doen ons best daarvoor, maar ik vrees erg dat het niet lukt, klonk het
ontmoedigd antwoord.
- Is de ‘louchiée’ dikwijls moe? vroeg ik nog.
- Altijd moe! zuchtte mijn vriendin.
- Dus ‘geniet’ ze niet, was mijn besluit. - Dit is heel erg, mevrouw; dat zondigt
tegen de eerste wetten van 't louchiëren. De ‘louchiée’ móét aldoor ‘genieten’ of
anders wordt ze

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

559
‘moe.’ Er is dus iets niet in orde. Laten we eens samen trachten uit te maken wat dat
wel zou kunnen zijn.
Er ontstond een lange stilte in ons gesprek en roerloos zaten wij tegenover elkaar,
met inspanning en strak-gefronste wenkbrauwen daarover nadenkend.
Eensklaps ging mij een licht op.
- Hoe is uw man met de ‘louchiée?’ vroeg ik.
- Heel goed; volkomen beleefd en correct, zoals hij trouwens altijd is, verzekerde
zij.
- Maakt hij wel het hof aan de ‘louchiée?’
- Maar, meneer! riep ze verontwaardigd, met schielijk hoogkleurende wangen.
- Mevrouw, zei ik heel kalm, - de ‘louchiée’ heeft het recht dat haar door de man,
of de zoon, of door welk mannelijk lid ook van de familie bij wie zij logeert, het hof
worde gemaakt. Schrik niet, mevrouw; doe niet verbaasd of verbolgen, ik geef u de
verzekering dat het een vaste wet, een onvervreemdbaar recht is. Ik heb jongelui
gekend, die pas getrouwd waren en hun eerste ‘louchiée’ hadden (terloops zij
opgemerkt, mevrouw, dat een jong gezin, maatschappelijk gesproken, niet bestaat
zolang het niet zijn eerste ‘louchiée’ heeft gehad, waarvoor dan ook eerst en vooral,
onmiddellijk na de wittebroodsweken, gezorgd wordt); ik heb dus jongelui gekend,
zeg ik, die pas getrouwd waren en hun eerste ‘louchiée’ hadden en waar het jonge
vrouwtje knorrig werd tegen haar man, omdat hij de ‘louchiée’ niet vlug en warm
genoeg het hof maakte. U begrijpt dus wel met hoeveel meer drang en kracht de
‘louchiée’ die u thans hebt, haar recht wil zien eerbiedigen.
- Maar meneer, dat is onzedelijk; mijn man, ook al was hij niet met mij getrouwd,
zou wel haar vader kunnen zijn! riep mijn vriendin buiten zichzelf.
- Niets onzedelijk, mevrouw, betuigde ik doodkalm. - De ‘louchiée’ is tevreden
met wat flirt, met wat schijn, zoals trouwens ook haar hele leven is in dit land van
te veel vrouwen. Zij heeft geen eigen huis, daarom gaat zij bij anderen logeren. Zij
heeft geen eigen man, daarom moet de man van een ander haar de illusie geven, dat
zij wel een man zou kunnen hebben. Begrijpt u? 't Is heel eenvoudig en eigenlijk
nogal zielig...
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Enkele dagen later ontmoette ik mijn goede, oude vriendin op de fiets. Vroeger had
ze auto's, nu was de fiets ook al een weelde. Zij stapte vlug af zodra ze mij gezien
had; ik deed hetzelfde en wij drukten gul elkanders hand. Zij zag er rayonnant uit,
met frisse wangen en levendige ogen en mijn eerste vraag was:
- Hoe gaat het met de ‘louchiée?’
- Uitstekend, voortreffelijk! jubelde zij. - Verbeeld u: mijn man en de ‘louchiée’
zijn samen op excursie uit en daar ontvang ik juist een telegram dat ze vanavond niet
terugkomen en waarin ze mij en Yvonne vragen om per trein bij hen te komen en
morgen samen een excursie van een ganse dag te maken.
- Heb ik u niet gezegd...! glimlachte ik.
- U hadt gelijk, stemde ze toe; - en 'k ben zo blij, weet u, want het is zo'n aardig
meisje en ze doet enorm veel voor onze arme landgenoten. Ik ben alleen maar bang,
dat ze zich zal oververmoeien.
- Geen vrees, mevrouw, zei ik. - De ‘louchiées’ worden alleen maar moe wanneer
ze niet, zij het dan op hun manier, ‘genieten.’
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Abominabele stadsgeluiden
De elektrische trams. Elektrische trams zijn lelijke, lange, lage, platgedakte, gele
huizen, die uit de rij van de andere huizen weggelopen zijn, om midden in de straat
te komen kuieren. Zij schellen en bellen, zij gillen en kermen, zij knarsen en brommen,
zij donderen en razen, zij huilen soms hoog-schril, als varkens wie de keel wordt
afgesneden. De fietsers stuiven ervoor opzij, de paarden steigeren, de voetgangers
hollen met schrikgezichten naar de trottoirs, waar ze zich tegen de huizen aandrukken.
De ganse stad schijnt er in oproer door, de mensen brullen elkaar toe wat ze te zeggen
hebben.
Zo gaat het door, de ganse dag. Soms is er even met de avond een betrekkelijke
stilte, alsof de abominabele lawaaimakers eindelijk moegeraasd-en-uitgescheld waren.
Maar dan in volle nacht begint het eensklaps weer: het gebrul, het geschel, het gekerm
en hoog-gegil; en risten elektrische trams volgen elkander op, als in een zegetocht
van haat en wraak en van vernieling, tot ze ten slotte ergens opgeborgen zijn en
slapen, om de volgende ochtend al vroeg weer te beginnen. Maar zeg: wat een geluk,
dat we die akelige dingen nu nog hebben!
De hond. Ik zeg ‘de hond’ en niet ‘de honden,’ want het lijkt wel of er maar één in
heel de buurt bestaat.
Hij blaft aldoor, hij blaft sinds weken, van de ochtend tot de avond. Er zijn drie
soorten van honden: honden die slapen, honden die waken, honden die blaffen. Deze
hond, de hond blaft!
Hij blaft zoals een ander ademt, gelijkmatig, onophoudend, zonder eind. Soms
blaft hij razend, alsof hij vocht of door iemand werd geplaagd. Andere malen blaft
hij jankend, alsof hij groot, innig verdriet had. En dan weer blaft hij gewoon,
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aan één stuk door, om te blaffen, zoals een mens die spreekt om te vertellen. Eens
heb ik hem gezien bij maanlicht. Hij blafte naar de maan en 't was een zot gezicht.
Met uitgerekte hals en blinkend-natte neus stond hij roerloos te huilblaffen, alsof de
ganse wereld van smart zou vergaan. Ik sprak hem aan en hij kwispelstaartte even.
Ik wou hem troosten en hij scheen mij te begrijpen. Maar dadelijk had hij genoeg
van mijn meewarigheid: hij wendde zich van mij af, rekte weer zijn hals uit en blafte,
met koud-natte neus en triestig-blikkerende ogen in de maneglans, aanhoudend,
telkens vier herhaalde tonen, van hoog naar laag, en van een melancholie om er ziek
van te worden.
Die hond, de hond, spreekt natuurlijk een taal en ik zou wel willen weten wat hij
vertelt. Soms vraag ik mij af welke sociale betekenis hij in de hondenwereld wel
heeft. Is hij een advocaat, een predikant, een beroemd politiek redenaar? Hoe dan
ook, hij beheerst de buurt; hij is de hond, het lawaai, de onrust, de abominabele
beproeving van de ganse omtrek.
Mobilisatie. Soldaten lopen niet op sokken door de straten en dat hoort men wel
wanneer een regiment voorbijtrekt. O, dat schurend-dreunen van de spijkerzolen op
de stenen, wat heb ik het gehoord, zonder onderbreking, gedurende dagen en nachten,
in Vlaanderen, in Engeland, in Frankrijk, alsof de ganse wereld kermend en klagend
leegstroomde!
En dan de muziek: de militaire muziek! Slagersjongens op fietsen voorop,
meelopend gepeupel langs de trottoirs, bijna tot in de ramen van de huizen; en dan
de schetterende ‘clairons,’ abominabel vals, en de akelig roffelende trommen en de
muziek, opruierig en oorverscheurend.
En dan de paardehoeven die kletterend trappelen en de kanonnen die bonzen en
schokken; en de fourgons die denderen en ratelen, en al de opgehouden rijtuigen en
auto's in de versperde straten, waar zij staan te puffen en te stampen en te toeteren;
en al die elektrische trams alweer, die elkaar opvolgen en moeten wachten... o, wat
een hel van stof en van gedruis in warme zon langs de lentestraten van een grote
stad! Doch laten wij hier wel betreuren, maar niet klagen. 't Is niet voor hun plezier
dat al die arme soldaatjes zoveel rumoer en
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drukte veroorzaken! Hoeveel liever zouden ze niet bij vrienden en familie thuis zijn,
rustig in hun zaakje, rustig en vlijtig op hun akker!
Wat hen hier bracht is het afschuwelijk oorlogsmonster. En in 't lawaai dat zij
verwekken klinkt de vrijheid en verdediging van 't schone, goede vaderland.
Loop maar flink, soldaatjes! Zing en dreun, en speel, al klinke de muziek ook vals!
Ik wil u zien in deze dagen en uw rusteloos gedender en geratel horen, in de hoop
dat ik u weldra niet meer zal moeten zien en horen: geen uniform meer, geen geweer,
geen trom en geen kanon in een bevrijde vredewereld!
Zal die gebenedijde dag nog eenmaal komen, of moet de wereld sterven in haar
lelijkheid en in 't afschuwelijk gedruis van de oorlogsrazernij?
Correspondentie. Van verschillende kanten ontvang ik klachten over mijn vorige
bijdrage, getiteld ‘De Louchiée’. Ik word er attent op gemaakt, dat het woord
geenszins als ‘louchiée’ maar wel als ‘lochée’ moet worden uitgesproken. Ik beken
schuld en geef dadelijk toe. Dus: ‘lochée.’
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Het ingezonden stuk
Het dienstmeisje duwde de deur van mijn werkkamer open, klopte dan op die deur
om te weten of ze mocht binnenkomen; en meteen trad ze naar voren en bracht mij
een visitekaartje op een presenteerblad, terwijl ze zei:
- 'n Meneer die vraagt of hij u eventjes kan spreken, meneer. Ik voelde mijn
wenkbrauwen machinaal zich samenfronsen, terwijl ik het kaartje terhand nam. Ik
las:
O.C.P.Q. Vink Jr.
...straat 44,
...dam.
Opzettelijk vermijd ik, geachte lezeres en lezer, u zijn adres nader aan te duiden. Het
doet er trouwens niets toe. Voor de echtheid van alles wat hieronder volgt sta ik
volkomen in. Ik was klaar om ‘neen’ te zeggen; maar, door een zonderlinge
contradictie, die wel meer bij mij voorkomt, keek ik het wachtend meisje vrij nurks
en onplezierig aan en antwoordde ten slotte ‘ja’.
Vlug ging zij heen, de deur achter zich openlatend, en 't ogenblik daarna werd
voor de tweede maal tegen die open deur geklopt.
- Binnen, zei ik, met de gemaakte stem, die steeds bij die gelegenheden past.
Er werd waarachtig nog een derde maal tegen die open deur geklopt; en toen stond
een man vóór mij: mager, gebogen, met grijzend haar en harde, felle, zwarte, rusteloze
ogen. Hij kwam, drukke gebaren makend, naar mij toe, excuseerde zich, dat hij mij
stoorde, nam plaats, op mijn verzoek, in de fauteuil waar reeds zoveel rare sinjeurs
gezeten hebben; en, op mijn blik, die een vraag beduidde, begon hij, in opgewon-
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den tempo:
- Meneer, ik ben een trouwe lezer van de Haagsche Post, en volg daarin, van week
tot week, met veel belangstelling, uw Van-de-Hak-op-de-Takjes...
Hij schetste een gebaar, met beide handen, als van een eekhoorn, die tussen de
takken van een boom wipt en ik boog even, met een gelegenheids-beleefdheidsgrijns
om de lippen.
- Nu heb ik ook iets geschreven, meneer, voer hij voort. Ik schrikte, keek hem met
starre ogen aan.
- Iets,... ging hij verder, terwijl zijn rechterhand een schrijfbeweging maakte, - iets
over het vreemdelingen-vraagstuk, dat ik graag, als ingezonden stuk, geplaatst zag.
- In de Haagsche Post? sidderde ik.
- Neen, meneer, liefst in een of andere courant. En met trillende handen scheen
hij een groot blad vóór zich open te spreiden.
- Meneer, wierp ik tegen, - ik heb niets te zeggen in geen enkele courant.
- Dat doet er niet toe, meneer, antwoordde hij heel vlug, met beide handen beelden
schetsend in de lucht; - ik wou alleen maar weten wat u ervan denkt. Mag ik het u
even voorlezen? Overwonnen zakte ik in mijn stoel en deed alsof ik luisterde:
Hij las...
Wat hij las weet ik niet meer, maar hij las.
Hij las met grote gebaren, nu eens zijn beide handen bollend boven zijn borst
gewelfd, alsof het in hem zwol van overweldigende overtuiging, dan weer de handen
rechts en links wijd uitspreidend, alsof hij vijanden vernietigde. Ik hoorde klanken,
woorden, lange zinnen, alles verward en door elkaar: een opeenstapeling van materiaal
voldoende om er een boekdeel mee te vullen. Toch was het, hoe langdradig ook, nog
uit vóór ik het vermoedde. Het eindigde heel plotseling, met iets van de meeste
hoogachting en dankbetuiging voor opname, dat allergekst klonk na 't hoogdravende
van de lange en verwarde volzinnen, en mij meteen, als de werkelijkheid na een
nachtmerrie, herinnerde dat ik met een ingezonden stuk te doen had. Met bevende
vingers sloeg hij zijn papieren dicht, keek mij strak aan, met zijn onrustige,
fel-schitterende ogen en vroeg mij wat ik ervan dacht.
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Ik was kregel geworden. Het had mij zó gecrispeerd dat ik mij slechts met moeite
kon bedwingen.
- Meneer, zei ik, - ik heb heus geen verstand van die dingen.
- Maar meneer! riep hij verbaasd en bijna verbolgen.
- Heus geen verstand; niet het minste verstand! herhaalde ik, zenuwachtig wordend
door zijn eigen zenuwachtigheid.
- Maar, meneer, wat ik schrijf is toch de waarheid, de zuivere waarheid! kreet hij.
- Waar moet het heen als de waarheid niet meer mag geschreven worden? Of is u
wellicht principieel tegen ingezonden stukken?
- Dat ben ik, meneer, aangezien u 't mij zo ronduit vraagt. - Ik ben principieel, op
zéér enkele uitzonderingen na, sterk anti-ingezonden-stuksgezind, evenals ik,
principieel, tegen elk dilettantisme ben. U kent natuurlijk het spreekwoord:
‘Schoenmaker, blijf bij uw leest!’ Stel u eens voor, meneer, dat u in een
schoenenwinkel komt en dat men u daar een ingezonden laars te koop aanbiedt. Zou
u die bij voorkeur nemen? Zo ook met de couranten, meneer. Dat is een professie
als een andere, meneer. De courantier schrijft de courant, en de lezer koopt en leest,
of leest niet, - wat wel zo verstandig is, - de courant. Neemt u mij niet kwalijk, meneer,
dat ik zo openlijk met u spreek. Kan ik soms iets anders voor u doen? Mag ik u een
kop thee, een sigaar, een glas port aanbieden? Willen we samen even in de tuin gaan
zitten, waar het zo lekker lente-geurt en waar de vogeltjes zo heerlijk zingen? Heus,
meneer, u moet het mij niet kwalijk nemen; ik heb absoluut niets tegen u, integendeel:
ik meen u een goede raad te geven. Gelooft u mij, neemt een kop thee, steekt een
sigaar op, luistert met mij naar de lieve vogeltjes en verscheurt dat papier.
Bruusk stond O.C.P.Q. Vink Jr. op.
- Ik vraag u wel excuus, meneer, dat ik u nutteloos gederangeerd heb.
- Niets te excuseren, meneer, het spijt me, werkelijk, het spijt me...
- Meneer...
- Meneer...
Met een laatste, breed gebaar schreed hij in wijde passen naar de deur en ik moest
mij haasten om die, beleefdheidshalve,
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voor hem te openen.
Gisteren, bij 't opnemen van 't avondblad, was 't eerste wat mijn ogen trof, zijn
ingezonden stuk, wel zeer verkort en afgeknot, maar dan tóch opgenomen.
Hij heeft dus naar de lentevogeltjes en mij niet willen luisteren. Dat dacht ik
trouwens wel. 't Is een verloren man.
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Het paard
Er ware een boek te schrijven, van honderden en honderden bladzijden, over het
leven en het lijden van ieder paard. Want dat is wel het heel bijzonder droevige van
nagenoeg elk paardenleven: hoe het ook begint, in armoede of in weelde, haast altijd
eindigt het in lang en vreselijk lijden, vooraleer de dood als een verlosser komt.
Ik voel steeds iets van droefheid in mij opkomen, telkens wanneer ik, in een
zonnige, bloeiende wei, een mooie, sterke merrie met haar veulentje zie rondlopen.
Ik zou zo graag zulk een dartel, jong beestje in zijn schone en wilde natuurvrijheid
zien opgroeien, maar ik weet, dat het niet mogelijk is, omdat zijn meester, - de mens
- het voor zijn dienst zal opeisen. Ik weet dat hij eens komen zal, met breidel en
harnas en dat het van dat ogenblik af voor altijd uit zal zijn met de heerlijke vrijheid,
en dat de schone jonge ogen, waarin zich nu de milde aarde en de weidse blauwe
hemel spiegelen, niets meer zullen aanschouwen dan de harde keien van de straten
of het schemerduister van de stal.
Het moet zo; wij weten het. Wij, zwakke mensen, hebben ons dat recht, - het recht
van leven en dood - over het sterke dier toegeëigend. En het dier is zo goed dat het
wel wil, terwijl het toch wel sterk genoeg zou zijn om niet te willen; het is zo goed
dat het zijn jeugd, zijn kracht, zijn fijne zenuwen, zijn ganse leven gedwee en zacht
door ons laat gebruiken en misbruiken.
Wat geven wij het daarvoor in de plaats? Liefde, goede zorgen, dankbaarheid, en,
in elk geval een rustige, oude dag voor zo ontelbaar-veel bewezen diensten; voor
een leven dat niets anders is dan een ononderbroken zelfopoffering en
zelfverloochening?... Liefde en goede zorgen, ja, zolang het jong en mooi en krachtig
is; zolang het is als een renderend
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kapitaal, of zolang het door zijn forse en fijne schoonheid onze trots of onze ijdelheid
kan strelen. Maar hoeveel eigenaars zal men wel vinden, die nog eens met ontroerde
dankbaarheid en liefde het voorbarig in hun dienst versleten, goede, trouwe beest
omstrelen, en hoevelen vooral zullen ervoor zorgen, dat het niet tegen een miserabel
beetje geld verkwanseld wordt en terechtkomt in de meedogenloze handen van een
afbeuler, die er dan, in een langdurige marteling, de laatste levenskrachten uit zal
zuigen, tot het eindelijk, onder het mes van de viller, uit zijn eindeloos lijden verlost
wordt?
Eindeloos lijden... en nooit door eigen schuld, helaas! Alleen en altijd door de schuld
van zijn meester: de mens! 't Is oorlog en het paard strijdt in de oorlog mee. Het valt
met hem, die zich zijn meester noemt. Maar hij beseft althans waarvoor hij strijdt en
wordt verpleegd wanneer het kan, terwijl het arme dier lijdt zonder te kunnen
begrijpen waarom, en meestal onverzorgd en verlaten, in lange, trage foltering zijn
doodsstrijd moet doorworstelen.
Doch niet alleen zij, die moeten meestrijden, kwijnen en sterven onder de gevolgen
van de oorlog. Ook zij, die erbuiten bleven, gaan erdoor te niet. Er is bijna geen voer
meer voor de dieren en wat er nog te vinden is kost buitensporig duur, terwijl de
arbeid met de dag zwaarder en lastiger wordt, naarmate het mechanisch vervoer, bij
het toenemend gebrek aan steenkool en benzine, steeds meer door paardekracht moet
vervangen worden. Nu ziet men levende geraamten, waarvan men al de ribben kan
tellen, met triestige ogen, gebukte koppen en knikkende knieën, de veel te zware
vrachten voortsjouwen. Dat schouwspel is dikwijls zó droevig en pijnlijk, dat men
in bittere weemoed de ogen afwendt.
En toch: dat onverdiende lijden kan in ruime mate gelenigd worden. Maar men
moet willen helpen. Er bestaat hier te lande een ruim-vertakt en reeds
machtig-wordend lichaam, de Nederlandse Rode Ster, dat tot dit doel werd opgericht.
Het helpt waar het kan aan voeder en verzorging, het wil reservepaarden aanschaffen
en een paardenkliniek oprichten,
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en nu, met de schone lente, heeft het zijn ogen gericht tot de milde natuur, en wil
daar, in de malse, bebloemde weilanden, in de fris-gezonde lucht onder de blauwe
hemelen, als in een zachte herinnering aan zijn frisse jeugd in volle vrijheid, aan het
afgejakkerd paard gezonde rust en voedsel geven.
Dit lijkt wel iets van een sentimenteel motief. Waarom ook niet? Kijk maar eens
naar de ogen van een paard in de wei. Let eens op de aard van zijn rust waar het in
't zachte gras, onder de koestering van de zon ligt te slapen. Men voelt er als 't ware
in zijn eigen lijf de weldadigheid van. Maar afgescheiden van dit gevoel, dat men
wellicht droom en poëzie zal noemen, komt er een andere beschouwing bij, van
zuiver praktische en meteen zuiver-vaderlandslievende aard.
Het wrede oorlogsmonster, dat alom rond deze tot nog toe rustig-gebleven grenzen
waart, kan ieder ogenblik, en onverwacht, het mooi, voorspoedig land bespringen.
Waaraan, als zulke ramp gebeuren moest, zal, in de allereerste plaats, dringend
behoefte zijn? Aan vervoermiddelen, aan transport door paarden!
Welnu, de paarden, de nog jonge en levenskrachtige, maar tijdelijk door uitputting
onderkomen paarden, die nu in de mooie bloemenweiden, onder de blauwe hemel,
liggen te rusten en te dromen, zullen dan plotseling weer opveren, en zich in rijen
scharen, en naar de grenzen rukken, om daar in lijdzame gedweeheid het laatste offer
te brengen, dat de mens van hen verwacht en eisen kan; het offer van hun leven, voor
de verdediging en redding van het vaderland; het vaderland van hun meesters: de
Mensen!
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Lente-sotternijen
I Het piepwagentje
Op de Hoge Weg, onder het jong, doorschijnend groen van de schone lentebomen,
kuiert het jonge meisje met het wagentje.
De weg is vol met wandelaars. Deftige, bejaarde, trage mensen; vlugge, lichte
jongelui; witte, roze en blauwe blousetjes, die wemelen en schitteren in de zon, bespat
als het ware met levende en tintelende zonnevlekjes, die door de nog ijle loverkruinen
als spelende vlinders neerdwarrelen.
De lentevogels zingen overal. Zij schallen en zij jubelen hun levenslust en liefde
uit; en in het gras en aan de heesters fleuren en geuren de bloemen, alsof het feest
was in het woud: het feest der herlevende lente, in zachte heerlijkheid van zon en
tederblauwe hemel.
In al die schoonheid en die frisheid kuiert het wagentje langzaam, heel, héél
langzaam over de weg tussen de wandelaars voort. Het meisje dat het voortduwt is
mager, en bleek, met geelachtige haren en met doffe ogen, die half dicht schijnen te
vallen. Alles is slap en hangerig aan haar. De haren hangen, de wangen hangen, de
schouders hangen; alles hangt. Haar fletse ogen kijken zonder uitdrukking in 't
wagentje, waar een klein kindje op de kussens ligt; een wicht met bleek gezicht en
strakke, ronde ogen, dat aanhoudend, als gold het iets van groot belang en sterke
inspanning, het een na 't ander blaasjes door zijn lipjes brobbelt. En 't enigste aan
hen dat verder schijnt te leven is het wagentje zelf: het wagentje, dat ongesmeerd
(wie weet sinds hoeveel maanden of jaren!) op zijn dunne, droge wieltjes loopt te
kermen en te janken: een klagend en telkens in trage cadans weer herhaald ‘Pieppiep...
pieppiejiep... Pieppiep... pieppiejiep,’ dat de mensen naar het span doet omkeren en
hardnekkig, in de zachtstralende zon, bij het gezang der vogelen en 't fleuren van de
bloemen,
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onder de fris-groene lentelovers en de zachte glanzing van de schone, blauwe hemel,
met de stroom der wandelaars blijft meegaan en de stemming van het hele bos, en
van de hele atmosfeer, en van de ganse lente door zijn ellendig-aanhoudende,
snerpende wanklank bederft.

II Lenteknopjes
Lenteknopjes die ontluiken dragen in hun groene hartjes al de schoonheid en de
weelde van hun komend zomerleven.
't Is als een heel mooi boekje, dat met schuchtere aarzeling wordt geopend. 't Is
als een miniatuur van leven. Ziehier de tengere, nog half dichtgevouwen blaadjes,
die zich later beschermend om de bloem zullen ontwikkelen; ziehier het knopje dat
de bloem zal worden en, in het hartje van die bloem-in-wording, het stipje dat de
vrucht zal dragen en reeds in zich de kiem heeft van de verdere vrucht der toekomst.
Zo gaat het. Een ketting. Een eeuwigheid. Hoe is het ooit begonnen! Hoe zal het
ooit eindigen? In 't kleinste lenteknopje schuilt het eeuwig-grootse en ontroerend
levensvraagstuk.

III De ochtendgroet
Toen ik vanmorgen het jong meisje zag beneden komen, dat bij ons de nacht had
doorgebracht: fris, lachend, blozend, met stralende ogen en blinkende tanden, vroeg
ik haar niet, na 't goeje morgenwensen, of ze goed geslapen had, maar ik vroeg haar:
- Heb je mooi geslapen?
Zij lachte:
- Waarom vraagt u mij of ik mooi geslapen heb?
- Dat hoort zo bij de lente, antwoordde ik. - Ik voel het zo. Het komt zo vanzelf
in mij op, terwijl ik je daar zie zitten, als een bloem tegen 't raam, met als achtergrond
de frisse lentelovers en de mooie bloemen in de tuin.
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- Wat is u complimenteus, vanmorgen! lachte zij weer; en kreeg een lichte kleur.
En zij lachte nóg eens, terwijl ik haar ook lachend aankeek; en zij zei dat ik
ondeugend was.

IV Eerste dressuur
En ook de hondjes hebben vandaag de lente beet. Ze hadden reeds lang moeten
getuchtigd worden, maar ze zijn zo lief en nog zo jong en het werd telkens uitgesteld.
Vanmorgen, echter, had de lente-sotternije hen wat ál te wild te pakken en de
eerste zweepklap viel, hard en scherp, door droef gejank beantwoord.
De kleinste, die de wijste is, kwam dadelijk naar mij toe en week niet meer van
mijn benen. De grootste, die verreweg de wildste en de wispelturigste is, keek mij
aan met strak-glinsterende ogen van ongelofelijke verbazing en stond daar even,
midden op het grasveld, de poten van elkaar, roerloos, als van steen.
- Hier! beval ik dreigend.
Hij kwam, plat tegen de grond kruipend, alsof hij eensklaps geen benen meer had.
Ik nam hen beiden aan de leidsels en trok hen mee naar huis.
Zij deden niets meer. Zij waren als gestold van ontzetting. Het gezicht van de
kleine kreeg eensklaps dikke rimpels, als van grote, zware zorg; en de grote hijgde,
met flapperende tong, alsof hij overweldigende vrachten voortzeulde. De mensen
keken hen meewarig en mij afkeurend aan.
Een wolkje in de lentehemel; een traantje in de ‘sotternije.’ Morgen zal het wel
weer alles goed zijn.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

574

Aan het venster
Zij zat in een brede leunstoel, met de voeten op een bankje en witte kussens achter
de rug, in 't kleine kamertje met laag plafond, aan het venster dat wijd open stond en
de zachte, milde lentelucht liet binnenstromen. Het bed stond in een hoek, naast
tafeltje en kastje; een spiegeltje blikkerde op de schoorsteenrichel en aan de
grijsachtige wanden hingen enkele banale chromoplaatjes.
Daarbuiten was het een heel klein, ingesloten stadstuintje; maar het had zon en
het gras was groen en gans besterd van madeliefjes; en er prijkten prachtige seringen
langs de met klimop begroeide, houten schutting; en boven 't kleine muurtje van de
achtergrond rees, in al zijn bloeiende majesteit, een grote kastanjeboom op in de tuin
van een buurman en schiep daar als een feeërie van kracht en schoonheid om de
grijze muren en de rode daken, terwijl nog even verder een spitse kerktoren opslankte,
waarvan de vergulde uurplaat en het gulden haantje hoog schitterden en vonkten in
de zon, onder de schone, eindeloze, blauwe hemel.
Zij reikte mij haar bleke, magere hand en glimlachte heel zacht, met
dankbaar-vriendelijke ogen. Een heel lichte kleur, als een doorschijnend, roze waas,
kwam even over haar witte wangen en bleekte dadelijk weer weg. En toen het van
haar wangen weggestorven was kwam het mij voor of haar gezicht eensklaps met
een teer-groenachtig licht beschenen werd, en of ook haar magere handen, en haar
witte zieke-kleren, en de witte kussens achter haar rug, en heel het kleine, lichte
ziekekamertje in een lichtgroene atmosfeer waren gehuld.
Zij merkte mijn verwondering en glimlachte.
- Dat komt van buiten, zei zij, - van de schaduw uit die mooie, hoge boom; van
de lichtweerkaatsing uit de heesters en van dat heerlijk, zacht-malsgroene grastapijt
vol witte
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madeliefjes.
Zij sprak in 't Frans, haar taal, de enige die zij kende. Zij sprak ze met fijne
beschaving, mooi als voorname muziek. Ik nam plaats op de stoel die ze mij tegenover
zich aanwees; en, op mijn vraag hoe het nu met haar ging, antwoordde zij dat ze met
de dag beter en sterker werd en innig verlangde om zo spoedig mogelijk weer aan
het werk te kunnen gaan.
Er viel een stilte. Haar zacht, beschaafd gezicht kreeg eensklaps iets stugs, bijna
iets hards. Haar donkere ogen staarden strak vóór zich uit, in het tuintje. Ik wist wat
zij wilde en voelde nog eens met spijt, dat het mij niet lukken zou haar van het vast
en stug voornemen af te brengen.
Zij was café-concert-artieste... Zij speelde viool en zong, in de koffiehuizen, in de
bars!... Hoe zij daartoe gekomen was?... Och, de oude, gewone, welbekende
geschiedenis! Ongelukkig getrouwd, gescheiden, enig talent, in 't geheel geen fortuin.
Een ellendeling van een man, die het weinige wat zij bezat had opgemaakt; een oude
vader en een oude moeder, brave, eerlijke mensen, die zij moest helpen onderhouden!
Zo was haar leven, toen de oorlog uitbrak. De stad waar zij woonde werd door de
vijand vernield en bezet; zij kwam naar hier overgevlucht, met haar oude vader, met
haar oude moeder, met het heel klein beetje geld dat zij bezaten. Zij kreeg er een
betrekking in een ‘music hall’, werd ziek, zwaar ziek, moest noodgedwongen al haar
spaarpenningen opteren en zelfs schulden maken en het instrument dat in haar
onderhoud en dat van haar ouders voorzag, - de viool - verkopen. Haar herstelling
had maanden geduurd. Nu werd ze beter; nu zou ze weldra weer kunnen beginnen.
Maar hoe en waar moest ze de middelen vinden om haar schulden te delgen en een
nieuw instrument te kopen?
Wij zwegen, in stille gedachten. De zachte lentezon speelde over de witte madeliefjes
in het gras en hoog in de top van de bloeiende kastanje kwam een merel zitten en
begon daar met zijn monotone, ietwat schorre stem te zingen, als van een
rustig-weemoedig verhaal, dat zonder eind is. Rood schitterden tussen het frisse
groen de gewafelde pannendaken van
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de nabije huizen en de spitse kerktoren pijlde loodrecht met zijn goud-tintelende
wijzerplaat en met zijn vonkenschietend gouden haantje de vlekkeloze, blauwe hemel
in. Groot was de rust en de stilte in dat afgelegen hoekje en het gegons van de grote
stad drong slechts als een verdoofd en verwijderd rumoer tot ons door.
- Ik had zo graag iets anders voor u willen vinden, begon ik nog eens, met
schuchterheid, zoals ik reeds vroeger had gedaan. - U past niet in zulk een milieu.
Uw ganse opvoeding, uw vroeger leven, uw...
Ik aarzelde en zij glimlachte, stil en weemoedig, zonder bitterheid. Zij schudde
zacht het hoofd en haar ogen kregen een uitdrukking van lieflijke gelatenheid.
- Onmogelijk,... onmogelijk,... antwoordde zij langzaam; en haar stem had iets
dofs en gevoileerd, bijna als de monotone stem van de merel, die maar aldoor in de
bloeiende kastanjetop zat te vertellen. - Wat zou u van mij willen maken: een
gezelschapsdame, een winkeljuffer, iemand die conversatie-les geeft in het Frans?
U begrijpt toch wel dat zulks niet kan. Ik ben en blijf immers voor altijd en voor
iedereen de chanteuse uit het café-concert! Dalen kan ik nog wel; mij verheffen niet
meer, Ik ben een nummer op 't affiche; en, laat ik u dit tot ons beider troost zeggen,
een van de degelijke nummers. Ja, de dikke, weldoorvoede heren en de lichte
twee schuine moppen, iets sentimenteels, iets liefelijks en fatsoenlijks horen. Daar
zorg ik voor; dat zijn mijn nummers. Ik ben het fatsoen van de tingeltangel. En dat
verzoent mij dan ook enigszins met de aard en de omgeving van mijn bedrijf. Dring
dus niet aan, laat mij niet tobben, zoek niet voor mij wat ik toch niet meer bereiken
kan; tracht, als u iets voor mij doen wilt, mij in staat te stellen om mijn vroegere taak
te hervatten...
Zij zweeg en ik beloofde, dat ik doen zou wat ik kon... Moede zonk zij achterover
in de kussens en even sloten zich haar ogen. Ik stond op en nam afscheid. De zon,
die langzaam naar het westen neeg, goot goud over de madeliefjes in het gras en
hulde 't kleine kamertje in koele, groenachtige schemering. Strak stond de kastanje
met al zijn wit-bloeiende

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

577
kaarsjes tegen het diep azuur te gloriën.
De merel vertelde nog steeds, met dromerige, monotone stem, van weemoedige
en mysterieuze dingen...
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Mijn vriend de Effrénist
Mijn vriend de ‘Effrénist,’ aldus door ons genoemd, omdat hij altijd en in alles zo
verschrikkelijk kan overdrijven, werd in mijn kamer binnengelaten, glimlachte mij
met zijn blozend, rond gezicht en met zijn tintelende, helderblauwe ogen aan, drukte
mij de hand, nam plaats in de traditionele fauteuil van de bezoekers en begon dadelijk,
zoals ik wel vreesde, over de oorlog te spreken.
Met smekend-saamgevouwen handen poogde ik hem in die onmenselijke
gruweldaad te verhinderen. Maar het hielp niets; hij nam terstond dat woord
‘onmenselijk’ van mij over en verklaarde opgewonden:
- Je hebt het woord genoemd; je steelt het mij van de lippen; daar wou ik het juist
over hebben!
En weg was hij, op hol in de vloed van zijn woorden, terwijl ik gelaten mijn
smekende handen liet zakken en, als voor een windhoos, zuchtend en gedwee mijn
wanhopige ogen sloot.
- Ik zal je niet bezig houden, zo begon mijn effrénistische vriend, met de
aller-futielste kwestie wie deze oorlog zal, of moet, of kan winnen of verliezen. Zo
iets is nauwelijks nog goed genoeg om bakers en kleine kinderen mee uit de slaap
te houden. Ik ga ineens terug tot de prehistorische tijden van de wereld, in zoverre
wij ons die volgens vrijwel algemeen bekende en wetenschappelijk geboekstaafde
gegevens kunnen voorstellen.
- Passons au déluge, zuchtte ik in mijzelf, maar zei niets.
- De wereld, voer mijn vriend voort, - was in die tijd het Rijk der Dieren en
klaarblijkelijk heeft ze ook nooit, in de geest van de Schepper, een ander doel, noch
een andere bestemming gehad.
- Adam en Eva... kweelde ik klaaglijk.
- Adam en Eva, of, met andere woorden: de Mens, riep hij
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met vuur, - zijn nooit anders geweest dan een toevalligheid, een onbegrijpelijke
vergissing, een echte aberratie van de Natuur. Zij liepen naakt op aarde, zij kenden
niets, zij konden niets en het is en blijft een derisie, dat ze niet reeds de derde dag
van hun verblijf in wat toen werkelijk het Aards Paradijs mocht heten, van honger
en van koude omgekomen zijn. Het was waarschijnlijk lente of zomer op aarde, toen
zij er verschenen: anders kan ik mij het raadsel van hun bestaan en voortbestaan in
hun nakomelingschap niet goed voorstellen. Maar hoe dan ook, zij waren stellig bij
vergissing op de wereld; en ik neem aan dat ze wellicht hierheen werden geslingerd
met een of ander brok van een gebarsten planeet, zoals we nu nog af en toe in het
Heelal zien gebeuren, onder de welbekende en lumineuze gedaante van verschietende
sterren.
Trouwens, het doet er niets toe. Ze waren er nu eenmaal en vonden er de natuurlijke
bezitters en heersers: de Dieren! Onder dezen herkenden zij, als hun zeer nauw
verwant, de Aap en namen terstond van hem zijn grondeigenschap, - de nabootsing
over.
Zij imiteerden in alles de dieren, maar hoogst gebrekkig en onhandig, helaas! De
mens zag o.a. dat de dieren vochten en begon onmiddellijk ook te vechten. Hij
onderscheidde echter niet waarvóór de dieren vochten. Hij begreep niet, dat de leeuw
het hert verslindt, niet omdat er een hert minder op de aardbol zou rondlopen, maar
wel omdat hij het vlees van dat dier voor zijn eigen voortbestaan nodig heeft. Hij
merkte niet, dat leeuwen doorgaans niet met leeuwen vechten, noch dat de olifant
zijn uiterste kracht inspant om de plaats van een andere olifant in te nemen. Hij zag
en begreep slechts de daad op zichzelf: het vechten!... en in zijn mateloze, grenzeloze
domheid vocht hij niet alleen tegen de dieren, maar ook en vooral tegen zijn
soortgelijken, tegen zijn eigen ras, tegen de Mens, tegen zichzelf met één woord!
Aldus ontstonden wat men noemt: de oorlogen! En in de oorlog, waarde vriend,...
in elke oorlog, hoeft men niets anders te zoeken dan de menselijke drang tot
zelfvernietiging, in het obscuur bewustzijn, dat hij hier niet op zijn plaats is in een
wereld, die enkel en alleen voor de Dieren werd geschapen en waar hij slechts, als
toevallige en rampzalige indringer,
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bij vergissing terecht kwam. Sinds het begin der eeuwen is hij daarmee bezig.
Honderden malen was hij op het punt te zullen slagen, maar telkens op het allerlaatste
ogenblik, faalde zijn verlossing-door-vernietiging, door tussenkomst van de
verlammende factor die de mensen Vrede noemen. Thans, echter, lijkt mij het ogenblik
definitief gekomen. Deze oorlog, die de laatste moet zijn, naar de mensen beweren,
schijnt het probleem der eeuwen eindelijk te zullen oplossen. Nog enige jaren, nog
enige maanden misschien, en wij zijn er; door hongersnood en bloed: de Wereld
verlost van het Mensdom en teruggegeven aan hen voor wie ze werd geschapen: de
Dieren!
Aldus sprak mijn goede vriend de Effrénist. Hij scheen ten diepste doordrongen
van wat hij zei en keek mij aan met strak-geïnspireerde ogen, en poogde op mijn
aangezicht de indruk van zijn woorden waar te nemen.
- Het zij zo, antwoordde ik berustend; en bood hem een fijne sigaar aan. Hij nam
die met graagte. Ik bezat ook nog een halve fles Grand Marnier en vroeg hem of we
niet een glaasje zouden proeven. Hij had daar niets op tegen. Ik inviteerde hem verder
om bij ons te blijven eten en hij accepteerde dadelijk.
Toen we zowat tegen elf uur van elkander afscheid namen, was mijn vriend de
Effrénist in zulkdanige stemming, dat de wereld, alvorens definitief te vergaan, alvast
onder zijn slappe voeten scheen te waggelen.
- Beroerd... beroerd... beroerde, lamme oorlog! Was het nu toch maar uit, dat we
weer gewoon kunnen leven! hoorde ik hem in de duisternis, bij 't heengaan, brabbelen.
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Men moet zijn figuur zien te redden
Een vriendelijke dame schrijft mij de volgende regelen:
Mijnheer!
Ondergeteekende is een trouwe lezeres van uw artikelen in de ‘Haagsche Post,’
genoot onlangs nog van het mooie verhaaltje van... (geachte lezeres en lezer, een
gevoel van blozende bescheidenheid houdt mij de titel van bedoeld verhaaltje in de
pen. C.B.) gaat verder met vele van uwe ideeën, in uw stukken neergelegd, accoord.
Ze is zoo vrij zich nu tot u te wenden met het verzoek onderstaande te willen
beoordeelen, om er zoo mogelijk gevolg aan te geven.
Ziehier het gebeurde:
Zondagnamiddag was ik met mijn dochtertje in het Cabaret, te Scheveningen, om
de voorstelling van de Timbertown Follies bij te wonen. Ik zie ze altijd gaarne omdat
ze steeds netjes blijven in hun optreden. Zoo ook nu genoten we weer van hun
grappen, vooral de ‘dame’ Follie vonden we leuk. Dezelve ging na eenige nummers
in de zaal persoonlijk een heer toezingen. Ik versta niet goed Engelsch, maar
veronderstel dat het zoo'n soort romance of lied was. Die meneer werd echter boos.
Eerst wendde hij zich gramstorig af, begon toen tegen de zangeres op te spelen, ging
staan, wees ‘haar’ met dreigende gebaren terug naar het tooneel, rukte toen het
muziekblad uit ‘haar’ handen, stoof na dit alles woedend de zaal uit. Bij zijn aftocht
kon ik niet nalaten te applaudisseeren, maar niemand viel mij bij, of het publiek de
zaak niet begreep. De ‘zangeres’ ging echter eenigszins bedremmeld naar 't tooneel
terug; nu vraag ik u, wat moeten die Engelschen wel van ons Hollanders denken?
Mijn man was niet in de zaal, en zou beslist anders gehandeld hebben. Wat dunkt u?
Wist die meneer niet dat die ‘dame’ een ‘Tommie’ was? Ofwel werd
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hij zoo verlegen dat hij lomp deed? Kon hij geen grap van ernst onderscheiden! Of
zijn de heeren dan zoo bleu? U was hoogstwaarschijnlijk niet in de zaal; ik hoop
echter dat ik de zaak duidelijk heb voorgesteld en u met deze gegevens er eens de
aandacht op wilt vestigen. Die meneer moet aan de kaak gesteld worden, vindt u
niet? 't Is bespottelijk. 't Is mijn gewoonte niet om me anders met dergelijke zaken
te bemoeien, maar hieraan ergerde ik me te veel! Wilt u als Belg u er niet mee
bemoeien, wilt u het dan aan iemand anders geven, die u geschikt acht? Bijv. de
schrijver van het ‘Geheime Dagboek’. Die zal er ook wel voor te vinden zijn, of de
tooneel-criticus!
Intussen, enz....
(Handtekening.)
Ik vind dit schrijven van de vriendelijke dame wel interessant genoeg om er, buiten
medewerking van mijn geachte collega, jonkheer Johan Goeree, seigneur
d'Overfiacquée, zelf op te antwoorden. Wat overigens niet belet, dat ook deze edelman
zijn gedachten over het geval kan laten gaan en, eventueel, de vrucht daarvan aan
zijn talrijke en geboeide lezers mededelen. Wat mijn mening betreft, geloof ik, dat
bedoelde Hollandse meneer niet zozeer uit kwaadaardigheid, dan wel uit onhandigheid
en gêne aldus heeft gehandeld. Hij heeft, met andere woorden, zijn figuur niet weten
te redden.
Het is ook nogal erg. Men denke eens na. Je zit daar, als deftig burger, in je eigen
stad, te midden van mensen, die je misschien heel goed kennen, en daar word je ten
aanschouwe van een ganse zaal onmeedogend voor de gek gehouden! Als je zo iets
in Brussel, of Parijs, of Londen overkwam, waar je als vreemde bent, wat zou het je
dan kunnen schelen? Maar hier, neen maar, hier... Waar blijft dan je naam, je fatsoen,
je... ja, zeg maar eens wat!
Ik herinner mij een soortgelijk geval, waarvan ‘ik’ dan de ‘held’ was.
't Gebeurde te Parijs, in de ‘Chat Noir’, in de ‘goejen tijd’ van Rodolphe Salis en
de anderen.
Ik was daarheen getogen met mijn vriend, de dichter Maeterlinck. Het was de
eerste maal, dat ik in zulk een gelegenheid
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de voet zette. Maeterlinck, daarentegen, voelde er zich helemaal thuis; en niet zonder
enig gevoel van bewondering en bijna van afgunst, zag ik hem familiaar met die lui
praten en omgaan, terwijl hij hen, met vrolijke gebaren, iets vertrouwelijk scheen
mee te delen. En nauwelijks waren wij in het cabaret gezeten, of er komt me daar 'n
kerel op mij af: 'n vent met slordige hoge hoed, rode neus en vettige lokken, die
dadelijk begint te braniën over ‘le célèbre auteur, prince des romanciers flamands et
délégué de l'empereur des Petits-Belges, que nous avons l'insigne honneur de posséder
dans cette enceinte’: een voor-de-gek-houderij waar het in mijn hoofd van duizelde,
terwijl alle nieuwsgierige spotblikken van de ganse zaal als 't ware op mij gespijkerd
stonden.
Hou je goed; red je figuur! dacht ik in mezelf, met op elkaar geklemde tanden. Ik
gaf Maeterlinck een schop onder de bank om hem wel duidelijk te laten merken dat
ik snapte waar de grap vandaan kwam; en hield mij verder als een paal zo kloek. Ik
zei niets, absoluut niets; luisterde schijnbaar met de grootste inspanning en met de
diepste aandacht naar de pompeuze woorden van de cabaretier; en toen het eindelijk
uit was stond ik kalm op, schudde de vetlokkige, roodneuzige herhaaldelijk de hand,
en dankte hem met enkele gevoelde, ernstige, warme woorden. Ik had succes;
waarachtig, ik had succes! De lachers waren op mijn hand en ik had prachtig mijn
figuur gered!
Ik vind het jammer dat die Hollandse meneer ook zo niet heeft gehandeld. Maar
misschien klinkt het een tikje ijdel, als ik dat nu zeg.
Wie weet of jonkheer Johan Goeree seigneur d'Overflacquée, nog niet een veel
betere oplossing zal vinden!
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De stilte
‘De nacht is mooi,’ zo sprak mijn vriend; ‘laten wij nu samen gaan wandelen en de
stilte aanschouwen. De stilte is groot alom, het zal je verbazen, jij die aldoor praat
van drukte en gewoel. Sinds wanneer ben je 's avonds in de stad geweest? Alles is
veranderd in de laatste tijden. Kom, ik ben in de stemming om ervan te genieten en
erover te filosoferen. Gisteren en eergisteren heb ik Corinne, Les Ruines van Volney
en Les Nuits van Young herlezen. Ik heb ook Lamartine doorbladerd. Kom; ik ben
in de stemming. De nacht is stil en zacht en in de lichte hemel reist een doddig maantje
tussen romantische wolkenluchten.’
Ik lachte... Ik lachte om mijn vriend, die zo poëtisch deed; maar hij behield zijn
ernst, ging naar de kapstok, drukte mij mijn hoed op 't hoofd, gaf mij mijn stok in
de hand, stak een sigaret tussen mijn grage lippen, schoof zijn arm onder de mijne
en trok mij mee.
Het was zoals hij zei: de straten waren leeg, ofschoon het nog niet laat was en in
een lichte hemel reisde een doddig maantje tussen chaotische luchten. De nachtegalen
zongen in de donkere tuinen.
Mijn vriend bracht mij in het vroeger meest geanimeerd gedeelte van de stad, hield
mij daar stil vóór het terras van een bekend café-restaurant waar het destijds altijd
druk en vol was; en, mij de lange reeks lege tafels en stoelen wijzend, met een stem
als van een declamator, die de bekende aanhef uit Les Ruines: ‘Ici fleurit jadis une
ville opulente, là fut le siège d'un empire puissant,’ zou reciteren:
‘Ziehier’, zei hij somber, ‘wat oorlog en rantsoenering van dit levendigste van alle
restaurants en koffiehuizen heeft gemaakt!’
‘Zie daar die enkele stamgasten bij die enkele slecht verlichte
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tafeltjes zitten,’ ging hij met een tragisch tremolo in de stem voort. ‘Wat eten zij!
Vage, slappe dingen, die smaak noch geur meer hebben. Ruik maar; je ruikt niets!
Herinner je die fijne lucht zoals ze vroeger in warme bouffées uit de kelderramen
van de luxe-restaurants opkwam! Vervlogen, verdwenen, ternauwernood een
herinnering nog! En wat drinken ze? Anemische biertjes; of bleke wijn die op geen
wijn meer lijkt; of koffie, die geen koffie meer is!’
‘Zie me nu die gezichten. De congestieve borrelkleur is ervan weggetrokken en
blijft alleen nog hangen om de neus, als een geschilderde vlaggestok zonder vlag.
De ogen staren mat en dof; en zie me die wachtende kelners met hun servet onder
de arm (wachtend op wat? op niets!) en hoor mij die stilte, de doodse stilte van dat
troepje mensen, die daar toch maar blijven komen... waarom?... zij weten het
waarschijnlijk zelf niet... uit sleur... uit gewoonte... of, wie weet... misschien in de
vage hoop, dat er plotseling een wonder zal gebeuren... dat zij eensklaps zullen horen
dat het uit is met de oorlog,... dat de vrede getekend is... en dat de heerlijke gerechten
en de fijne dranken alvast weer in aantocht zijn?’
‘Zij komen er, zij zitten er’, ging mijn vriend onverdroten voort; ‘en zij zullen er
blijven komen en er blijven zitten, ook als het zover komt, dat er absoluut niets meer
te eten of te drinken of te roken is. Ja, ik voorzie de tijd dat men in wat vroeger een
koffiehuis was, een dubbeltje zal geven om naast een tafeltje op een stoel te mogen
zitten; en een ander dubbeltje en een stuiver fooi voor een min of meer helder glas
water: de enige drank, die er nog zal te krijgen zijn! Zover zullen oorlog en
rantsoenering ons hier brengen! We gaan naar 't graf toe, naar de stilte en de duisternis
van 't graf!’ ‘Mijn vriend’, vroeg ik teleurgesteld, ‘heb je mij dáárvoor, om zulke
dingen te zien en te aanhoren, uit mijn huis gehaald?’ ‘Je hebt gelijk,’ zei hij. ‘Laten
we liever even in de mooie maneschijn in 't Bos gaan wandelen.’
Wij liepen verder door de stille en verlaten straten en kwamen in het Bos.
Het was er plechtig mooi in het mysterieuze schijnsel van de maan onder de hoge
bomen, die een groenachtig licht afschemerden. De nachtegalen kweelden dromerig
hun liefdezan-

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

586
gen; en op de banken, op álle banken, zaten mensenparen, heel dicht tegen elkander
aangedrukt, als om elkander te beschermen tegen de huiverige kilheid van de nacht.
‘Dát gaat hier goed,’ merkte ik op. ‘Hier heerst een stemming van vrede en
verbroedering. Hier schijnt men zich aan oorlog of aan rantsoenering niet te storen.’
‘Ja,’ meende mijn vriend, ‘dat zeg je wel. Maar als ook dát ooit ophoudt, dan,
dán...!’
Hij zei niet verder. Hij vond het ook niet nodig om nog dieper in het Bos de
maan-effecten te bewonderen. En wij keerden samen huiswaarts met het troostend
besef, dat er toch nog mensen zijn die, ondanks alle oorlogsnarigheid, in eenzaamheid
en stilte, voor de toekomst blijven zorgen.
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Een sprookje uit het grijs verleden
Het land is blond onder de lieve, blauwe hemel, waarin witte, bolle wolkjes zeilen...
Het is blond van blonde zandwegen, die kronkelend vanuit de wijde velden naar
het dorpje komen; en het is blond van 't blonde, hoge koren, dat alom golft en wuift
en deint onder de streling van de zachte, luwe wind.
Hier en daar zijn vlekken en strepen van intenser kleur. Het bloeiend koolzaad
stroomt als in beken van tintelend goud tussen het helle groen der weilanden. Een
bloeiende vlasaard is als één groot blauwe-bloempjes-tapijt, dat uit de blauwe hemel
op de schone aarde neergevallen is; en langs de randen van de akkers schitteren en
stralen ganse bossen rode papavers, en witte asters, en blauwe korenbloemen, en
paarse wilde-nardussen, die mee met de korenaren in het luwe windje wiegelen en
deinen als lachende en stoeiende kinderen, of als zacht-wuivende wimpels en vlaggen
van vrolijkheid en kleurenweelde.
Het heel, héél oude, grijze, spitse kerktorentje vlagt en de luttele, er omheen
geschaarde, kleine huisjes vlaggen. Er is feest op het dorp: het is de jaarlijkse,
traditionele dag van de paardenwijding!
Daar komt ginds de stoet in de verte, onder de lichte hemel, over de blonde deining
van het golvend koren. De wapperende banieren glanzen; de ruiters, met gekleurde
sjerpen om hun lenden, schijnen te waden door de zee van 't koren. Het mulle zand
van de wegen stuift in blonde kolken op en drijft in dwarse rookwolk over de rijke
velden weg. En in die wolk ziet men alleen de hoofden van de paarden, die als met
rukken op en neer gaan, terwijl de tuigen en gebitten glinsteren in de zon.
Op het kerkhof, vóór het kerkje, heeft zich de menigte ge-
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schaard. Een roodfluwelen kleed hangt als een ornament over het lage, door de jaren
scheefgezakte kerkmuurtje; en daarachter, op een verhoog, staat wachtend, in
witkanten koorhemd, meneer de pastoor, met de zilverglinsterende hamer van de
zegening - de hamer van Sint Elooi! - in zijn rechterhand. Een fanfaremuziek speelt,
in jubelende tonen; en in de richting van 't kasteel bonst en bomt herhaaldelijk het
feestkanon.
Dáár zijn ze! Aan 't hoofd mevrouw de barones en meneer de baron van 't kasteel!
Mevrouw de barones zit op een mooi, bruin paard en zij is elegant en fijn, met een
witte voilet vóór haar gezicht. Zij trekt haar voilet even op, buigt voorover en kust
de zilveren hamer, die meneer de pastoor eerbiedig naar haar lippen uitsteekt.
De mensen kijken, geboeid. Sommige lippen bewegen even machinaal, alsof zij
mee zoenden. Mevrouw trekt haar voilet weer neer, geeft haar mooi paard een tikje
met de zweep, maakt plaats voor de baron.
Hij kust op zijn beurt de hamer, eerbiedig zijn hoed afnemend. Hij heeft een
banaal-gedistingeerd gezicht, fris en gezond, met een fijn-gesoigneerd, grijzend
snorretje en zorgvuldig gekamde en gestreken, gespikkelde haren. Hij volgt zijn
vrouw, groet even om zich heen, glimlacht.
Dan komen de boeren. Op hun dikke, lompe werkpaarden, die schuw en schichtig
zijn en ongewend aan al die drukte en menigte, naderen zij met inspanning tot bij
het kerkmuurtje, nemen hoed of pet af, kussen de hamer. Soms lukt het niet, soms
moeten zij het drie- en viermaal herbeginnen. Zij reikhalzen naar de hamer, zij steken
er als een trechter hun begerige lippen naar uit, zij wringen zich krampachtig op hun
zadel; want zij willen en zullen hem kussen, het koste wat het wil, aangezien dit
zegen, voorspoed en geluk brengt over hun paarden en ze tegen ziekten en rampen
moet vrijwaren.
Zo volgen zij elkander op in dichte rijen, elk dorp met zijn afzonderlijk banier en
zijn kleuren, steeds aangevoerd door zijn heer en zijn dame; en in het kleine, vlaggend
dorpje, waar zij, uit aloude traditie, van uren in de omtrek heengekomen zijn, is er
weldra geen plaats meer; en de ruiters scharen zich in gelederen en in gestrekte draf
rijden zij huiswaarts. Het
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zand stuift op, de vlaggen en de sjerpen wapperen en stralen in de zonneglans, en
het golvend, blonde koren schijnt hen na te wuiven, en de rode en witte en blauwe
en paarse bloemen staan daar als blozende en stralende kinderen, in geluk en
vrolijkheid, aan de rand der mooie akkers van vruchtbaarheid te wiegelen en te
lachen...
Hoe lang is dit alles geleden...? Hoeveel jaren... of eeuwen? Heeft het werkelijk ooit
bestaan... en in welk zalig land van weelde en vrede is het dan gebeurd? Of is het
slechts een sprookje..., een van die stille, zachte, schone dingen, die men aan kleine
kinderen wel eens vertelt... aan kinderen die met grote ogen van geboeidheid kijkend
luisteren, alsof zij de taferelen, in al hun kleurrijke beweging zien leven...?
Het is gebeurd; het is geweest! Ik zag het, ik woonde het bij, uit oude traditie,
evenals ieder jaar, in een heel klein dorpje van het mooie Vlaanderen, de
achtentwintigste juni van het jaar negentienhonderd en veertien!
Iets meer dan een maand later zag ik langs diezelfde blonde wegen talloze ruiters,
die naar geen zegenende bedevaart heentogen; en over de schone velden van vroeger
geluk en vruchtbaarheid, waar bij plaatsen nog de schitterende bloemen in het rijpe
koren stonden te glanzen, hoorde ik het dreunen van schoten, die niet door het
vreedzaam feestkanon van het kasteel afgevuurd werden...
Maar dat lijkt alles nu zo ver, zo heel, héél ver en lang geleden. Het is misschien
nog wel geen sprookje uit het grijs verleden, maar het wordt er een, helaas!
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Hoe zal dat zijn?
Ja, hoe zal dat na de oorlog zijn?...
Er zijn nog steeds mensen die geloven, dat ze 't einde van de oorlog zullen beleven,
en niet lang geleden kwam een dame naar mij toe, die mij vol bezorgdheid de vraag
stelde:
- Voor wat moeten wij onze kinderen na de oorlog opleiden? Ik heb over die vraag
nagedacht en na rijpe mijmering ben ik tot het volgende besluit gekomen:
Aangenomen dat de oorlog, om bescheiden te rekenen, nog een tiental jaren duurt,
dan zou ik, als ik nu kinderen had, die zowat tussen de acht en twaalf jaar oud zijn,
de volgende betrekkingen voor hen in 't oog houden:
Hotelier.
Restaurateur.
Wijnhandelaar, (vooral in champagne).
Automobielzaak.
Bouwkundige.
Juwelier.
Dokter.
Schilder, (uitsluitend portretschilder).
Beeldhouwer, (uitsluitend gedenkteken-beeldhouwer).
Meubelfabrikant.
Kleermaker.
Ik zal het hier maar bij laten. Er is natuurlijk veel meer; maar zo kunnen wij toch
alvast de toekomst in.
En inderdaad, die toekomst zal in de eerste plaats te zorgen hebben voor het geluk
en welzijn van de nieuwe heersers van de maatschappij: de O.W.-ers. Het is verkeerd
te denken dat dezen alleen, of voornamelijk, in de neutraal-gebleven landen zouden
te vinden zijn. Alle oorlogvoerende landen hebben hun O.W.-ers en vaak nog ergere
dan de neutrale. Daar zijn
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de leveranciers van de legers; daar zijn de boeren die hun produkten verstopt hebben
om ze duurder te kunnen verkopen; daar zijn de knoeiers die heimelijk handel met
de vijand drijven; daar zijn de ontelbare andere bloedzuigers, die zich aan 't ongeluk
en de ellende van hun medeburgers vetmesten.
Dat worden de heersers van de toekomst. Die zullen aan de wereld de wet dicteren.
Wanneer de staatsmachine weer geregeld werken zal, dan zal ze eerst en vooral
moeten werken om die rijkdommen te beschermen; want als het onrechtvaardig
verkregen goed niet krachtig wordt verdedigd, dan loopt het groot gevaar teloor te
gaan en met zijn ondergang de basis zelf waarop de maatschappij gebouwd is, - het
kapitaal - te ontredderen. Men denke slechts even aan wat in Rusland is gebeurd en
er nog dagelijks blijft gebeuren.
Dus moet de O.W.-er, vermoedelijk de enige bezitter in de geordende maatschappij
van de toekomst, krachtig beschermd en tederlijk vertroeteld worden. Er zijn O.W.-ers
die O.W.-ers waren vóór het woord ooit uitgevonden werd en in de oorlog niets
anders hebben gedaan dan met behulp van de gunstige omstandigheden hun
uitbuitingsvermogen nog aanzienlijk verder uit te breiden en sterker te ontwikkelen;
maar er zijn ook talloze anderen, die uit het niet zijn opgekomen en nu staan te
wachten, met blinkende ogen en knappende tanden, om van hun vergaarde schatten
te genieten.
Wat zullen die mensen wel doen, zodra de mogelijkheid ontstaat om iets te doen?
Op reis gaan, ten einde eens ter plaatse te gaan zien, aan welke wonderen van
verwoesting en vernieling zij hun schatten te danken hebben! Zij zullen automobielen
kopen; zij zullen hotels en restaurants vullen; veel en lekker eten, veel en lekker
drinken, veel en lekker roken; duur leven, met één woord en genieten, genieten met
volle teugen van alles wat de overvloed van 't geld aan grof-materieel geluk maar
geven kan.
Zij zullen op de allerduurste plaatsen de gedenktekens helpen onthullen van de
soldaten die voor de redding van het vaderland gesneuveld zijn; zij zullen alle
patriottische feesten,
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plechtigheden en vertoningen bijwonen; en als ze van dat alles ruim verzadigd zijn,
zullen ze naar hun stad of dorp terugkeren en daar enorme huizen laten bouwen, die
ze zullen meubileren als paleizen van negerkoningen, versierd met hun portret en
met de portretten van hun vrouw en kinderen.
En verder zullen zij de duurste kleren en juwelen kopen, en zonder zich nog enige
inspanning te getroosten of de minste hygiënische beweging te nemen, dik en
congestief worden van het overdadig eten en drinken en brassen, zodat ze ten slotte
ziek zullen worden en de dokter moeten laten halen, die ze zorgvuldig en langdurig
zal behandelen en ze wellicht zal moeten opereren, wat de rekeningen zal doen
oplopen...
Zo denk ik mij de naaste toekomst na de oorlog in. Zo zie ik de lucratieve baantjes
voor het komende geslacht: hotelier, automobielhandelaar, juwelier, architect,
familieportretschilder, dokter, om nog maar liefst van een paar andere, winstgevende
betrekkingetjes, vooral wat de vrouw betreft, niet te spreken.
In de militaire carrière zie ik in 't verschiet geen heil meer. Ook niet in de
diplomatieke. Er zullen waarschijnlijk zo bitter weinig soldaten overgebleven zijn
om nog te kunnen vechten; en als er nu toch eenmaal geen oorlog meer gevoerd kan
worden, waartoe zouden dan wel de diplomaten dienen! En de rest van de wereld
zal doodarm zijn; en hier en daar zal er misschien nog een filosoof of een dromer
rondlopen; een man uit het verleden, met lange haren en een grote bril waardoor hij
de werkelijkheid niet ziet: een sullige idealist, die nog op betere tijden hoopt, omdat
hij, ondanks alles, aan het goede in de mens blijft geloven.
Er zijn van die dromers...
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De valsemunter
Mijn vriend kwam met een ietwat weemoedige glimlach binnen, opende zijn
portefeuille, haalde er een klein papiertje uit dat hij mij toereikte, en vroeg:
- Hoe vind je dat?
Ik keek op het papiertje en daarna naar hem; en op mijn beurt vroeg ik, ietwat
verwonderd:
- Wat meen je daarmee?
- Zie je niet wat het is?
- Jawel: een zilverbon van fl. 2.50.
- Kijk eens goed.
- Een zilverbon van fl. 2.50, herhaalde ik met vaste overtuiging.
- Merk je niet, dat het een ‘valse’ is?
Er lag iets bitters in de toon waarop mijn vriend dat woord ‘valse’ uitsprak.
Ik keek met scherpe aandacht. Op 't eerste zicht was er absoluut niets ongewoons
aan te merken. De kleur, de cijfers, de letters, alles leek volkomen echt. Zelfs het
papier was behoorlijk bezoedeld en verfrommeld, zoals behoort bij een bon, die flink
in omloop is geweest. Ik ging in mijn zak en haalde een ‘echte’ fl. 2.50 uit, om te
vergelijken. En toen merkte ik het klein verschil, na heel wat inspanning: het papier
een ietsje anders; de letter een heel klein beetje weifelend, alsof het bonnetje onder
de pers eventjes verschoven had.
- 't Is knap gedaan, zei ik, mijn vriend het papiertje teruggevend.
- Weet je hoe de zogezegde valsemunter dat dingetje gemaakt heeft? vroeg mijn
vriend.
Ontkennend, niet goed thuis in dat bedrijf, haalde ik mijn schouders op.
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- Alles met de hand, verklaarde mijn vriend. - Ieder streepje, ieder tekentje, ieder
trekje... álles met de hand!
- Wat 'n werk! meende ik. - 't Is 'n artiest!
- En weet je wat hij daarvoor gekregen heeft!
- Twee vijftig, veronderstelde ik.
- Vier jaar cellulaire gevangenschap! verkondigde mijn vriend.
Hij lei het bonnetje naast mij op de tafel, stak een sigaret op, poefde van het kopje
thee, dat ik hem had ingeschonken en filosofeerde:
- Is het niet zielig, is het niet akelig, en eigenlijk kinderachtig naïef! Stel je toch
voor: een jong en talentvol artiest, die daaraan zijn tijd moet besteden! Hoeveel van
die peuter-tekeningetjes zou hij zo wel per dag kunnen maken! Op zijn hoogst drie
of vier. Stel je toch voor: vier van die meesterstukjes en, als beloning, een tientje!
Kan het naïever? Kan het bescheidener? Waarom, als hij nu toch aan iets dergelijks
zijn mooi talent wilde besteden, en, laat het ons maar zeggen: profaneren; waarom
vervaardigde hij althans geen bankjes van duizend? Zie mij eens dit dingetje en lees
eens met aandacht wat daarop staat: ‘Zilverbon, groot twee en een halve gulden!’
Wat moet die jonge kunstenaar bij ieder konterfeitsel zich bitter gestemd hebben
gevoeld! Twee en een halve gulden voor zijn knappe arbeid, terwijl er tekenaars bij
de vleet zijn, die voor hun minderwaardig prulwerk tien en twintigmaal zoveel kunnen
vragen en ook krijgen! En lees eens wat daaronder staat, in die miserabele kleine
lettertjes, waarop de arme kunstenaar wellicht zijn ogen zal bedorven hebben: ‘Het
namaken of vervalschen van zilverbons met het oogmerk om die als echt en
onvervalscht uit te geven of te doen uitgeven wordt gestraft met gevangenisstraf van
ten hoogste negen jaren!’ Ik laat nog daar het aanmatigend-derisoire van die woorden;
want feitelijk is wat de jonge kunstenaar schiep ‘echt,’ terwijl wat officieel voor echt
geldt, niets anders is dan mechanische namaak. Doch stel je maar eenvoudig, bij
ieder konterfeitsel, de doodsangst voor van de artiest, die, in plaats van een goede
beloning voor zijn kunstarbeid in het verschiet te mogen zien, halsstarrig met het
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schrikbeeld van die vreselijke straf vóór ogen heeft gezeten! Kan je je wel iets
akeligers voorstellen! En moet zo'n jongeman niet tot in het diepste van zijn ziel
tegen zulk een ellendige, bestaande wereldorde verbitterd en gegriefd zijn? Ik ben
ten zeerste met zijn lot begaan en wilde o zo graag iets voor hem doen. Jij moest mij
helpen, je pen ten dienste stellen van de versmade kunst. Ik zou een expert willen
benoemd zien, die uit te maken had hoeveel die konterfeitsels in werkelijkheid wel
waard zijn. Meteen zouden wij van de kunstenaar moeten trachten te vernemen
hoeveel hij er in het geheel vervaardigd en verkocht heeft. Laten wij even aannemen,
dat zij tien gulden per stuk waard zijn en dat hij er een duizendtal in omloop heeft
gebracht. Er zou hem dus zeven vijftig per stuk tegoed komen en, voor zijn globale
arbeid, zeven duizend vijfhonderd gulden. Dit zou een aardig sommetje zijn om weer
mee in 't gewone leven te komen, iets, het spreekt vanzelf, dat wij ook zo spoedig
mogelijk voor hem zouden trachten te bewerken. Hoe denk je daarover? Wil je mij
helpen?
- Mijn vriend, antwoordde ik, - ik deel volkomen je gevoelens en wil je gaarne
helpen, maar ik verheel je niet, dat ik vrij sceptisch sta tegenover een wereld, waarvan
het morele peil zo ellendig laag gedaald is als dat sinds de oorlog is geworden. Wij
zien alom het onrecht zegevieren. Geloof je heus dat dat nog zal veranderen; dat de
mensheid weer tot een gezond begrip van eerlijkheid gedijen zal? Ik twijfel, mijn
vriend; ik twijfel. Toch zal ik je niet in de steek laten.
Mijn vriend stopte het kunstprodukt weer in zijn zak en wel enigszins opgelucht
verliet hij mijn kamer.
Ik ben benieuwd of we succes met onze onderneming zullen hebben.
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Toekomstmuziek
De jeugdige Amerikaan kwam vurig naar mij toe; zijn ogen straalden en zijn mond
glimlachte. Hij reikte mij het aanbevelingskaartje, dat een vriend uit New-York hem
voor mij had meegegeven; en zodra hij, op mijn verzoek, had plaatsgenomen, begon
hij levendig te praten, over de oorlog, natuurlijk.
Hij was sinds drie en een halve maand in Nederland, had er veel rondgereisd,
verstond en sprak reeds vrij gemakkelijk de taal en bekwam maar niet van de totaal
verkeerde opvattingen, die men er in dit land, wat Amerika betreft, op nahoudt.
- Dat is zo, gaf ik toe; - en ik geloof ook niet dat daar veel aan te veranderen is.
De pers heeft de publieke opinie zo gevormd, of misvormd. En de een praat de ander
na. Hoor maar, vraag maar, in de salons, in de clubs, in de trein: Engeland is ten
oorlog getrokken uit jaloezie tegen Duitsland, om de wereldhegemonie te bezetten.
Italië ging ten oorlog uit verraad; en Amerika deed er ten slotte aan mee om zijn
zakken te vullen.
De jeugdige Amerikaan schokte van verontwaardiging uit zijn leunstoel op.
- Hoe is het mogelijk, meneer; hoe is het mogelijk! riep hij sidderend, met
flikkerende ogen. Een onnozel klein kind zou toch dadelijk en duidelijk begrijpen,
dat ons geldelijk belang, als fournisseurs van oorlogsmateriaal en levensmiddelen
aan drie vierden van de wereld, alleen en uitsluitend bestond in zelf buiten de oorlog
te blijven! Meneer, ging hij bijna plechtig voort, - u moogt mij geloven of niet, maar
wij zijn uit zuiver en belangeloos idealisme ten oorlog getogen. U zult misschien om
me lachen, maar ik verzeker u dat wij au fond, het meest idealistische volk ter wereld
zijn. Wij zijn, met al
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ons gejacht op de dollar en onze reusachtige fortuinen, kinderlijk-naïef en bijna
gevaarlijk-naïef-idealistisch aangelegd. Wij zagen Europa sterven en wij wilden niet,
dat Europa sterven zou. Neen; wij wilden niet, dat het oude Europa, waar wij aan
één kant wel diepe minachting voor voelen, maar dat wij aan de andere kant, als de
bakermat van ons eigen, beter leven, blijven liefhebben en zelfs bewonderen, voor
altijd in zijn middeleeuwse barbarie terug zou vallen. Wij voelden het als onze heilige
plicht Europa te redden en deze oorlog is voor ons als een kruistocht, die slechts met
de overwinning en de verlossing zal een einde nemen. Frankrijk is te zeer verzwakt
om nog zichzelf te kunnen redden; Italië heeft de handen vol; Rusland bestaat niet
meer en was toch nooit iets anders dan een slechte kracht; en Engeland, ondanks al
de persoonlijke dapperheid en de bekwaamheid van zijn mannen, mist de nodige
leiding, staat en denkt en handelt te veel apart; is te specifiek Engels, als ik het zo
mag uitdrukken, om de continentale beslissing af te kunnen dwingen. Daarom zijn
wij gekomen: wij, een jong en krachtig cosmopolitisch volk, met vurige idealen en
onbegrensde hulpmiddelen. Hier weet men niets of weinig af van wat er ginds gebeurt.
Men spot met onze bijna kinderlijke opgewondenheid. Men zegt, ietwat minachtend:
Laat ze maar hun gang gaan; ze zijn er pas in, 't zal wel vanzelf bekoelen. Neen,
meneer, 't zal niet vanzelf bekoelen. U zult dingen bijwonen, waar u nog geen flauw
idee van hebt. Wij weten, dat wij voor vele en lange jaren in de oorlog zijn gekomen
en zijn bezig ons daarnaar te schikken. Wat u tot nog toe gezien hebt is niets;
ternauwernood 't begin van een begin. Laten we eens over drie, vier jaar elkander
spreken. Dan zal er misschien enige tekening in beginnen te komen. Dan zal Amerika
wellicht nog niet overwonnen hebben, maar zeer zeker flink op weg zijn naar de
overwinning. En als die er dan eindelijk eenmaal wezen zal, niet twijfelachtig, maar
geheel en al, volkomen, dan zal Amerika zijn condities stellen; en die zullen van die
aard zijn, dat er voorlopig, gedurende tientallen van jaren, geen sprake meer van
oorlog in Europa wezen zal. Amerika, meneer, is een door en door republikeins land.
De republiek moge nog niet het volmaakte ideaal van de samenleving zijn,
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ze is in elk geval oneindig moreler en beter dan de middeleeuwse, monarchale
staatsvorm; en die vorm, - de republikeinse - zal het zegevierend Amerika aan het
van totale ondergang geredde Europa opdringen, niet alleen aan de Centrale staten,
maar ook aan alle staten van dat werelddeel, in de vaste en formele overtuiging, dat
er anders geen hoop op een blijvende vrede kan bestaan.
De jeugdige Amerikaan zweeg. Zijn sectarische blikken fonkelden; hij klemde
zijn tanden op elkaar, als op een prooi die hij niet los zou laten. Doch hij bedaarde
en een glimlach ontspande zijn trekken.
- Dit alles is toekomstmuziek, zei hij, - en eigenlijk was ik voor iets heel anders
bij u gekomen. Ik wilde wel graag van u horen hoe u over de Vlaamse kwestie denkt?
- Ik denk er niet over, weet er niets van af, antwoordde ik.
- Hoezo! riep hij verbaasd. - U weet toch dat er strijd is! Dat er activisten en
passivisten zijn?
- Nooit van gehoord! verzekerde ik.
- En ik hoor en lees er elke dag van! kreet hij.
- Mogelijk, antwoordde ik kalm; - maar ik herhaal u nog eens, dat ik er niets van
afweet en er nooit iets van gehoord heb. Hoe zou ik ook? Ik ben reeds vier jaar uit
mijn land verbannen en verneem geen klank meer van over de grens. Dáár zitten
toch immers de Vlamingen, die over de zaak zullen beslissen; maar ze zijn allen, op
zeer enkele uitzonderingen na, gemuilband en mogen niet spreken. U hadt het daar
over toekomstmuziek. Welnu, ook die kwestie is toekomstmuziek. Als u ons verlost
zult hebben, dan zullen wij met vrucht erover kunnen spreken.
- Ja maar, de activisten, meneer, de passivisten! drong hij aan.
- Nooit van gehoord, meneer; zou u niet kunnen zeggen wat het is!
- Dus, toekomstmuziek? lachte hij.
- Toekomstmuziek, beaamde ik.
Ik bood hem een sigaar aan en wij praatten over iets anders.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

599

Rubens, schilder
Gisteren ochtend, kwart over elf, om de hoek van Lange Voorhout en Tournooiveld,
heb ik Rubens ontmoet; Rubens, de schilder...
Hij droeg de armoedige uniform van de Belgische geïnterneerde soldaten: die
uniform van ellende maar ook van glorie, die doet denken aan de haveloze plunje
van de oude sansculotten; en zijn gezicht was in al die jaren bijna niet veranderd: hij
had nog steeds zijn onnozel, dun snorretje; zijn kleine oogjes stonden nog altijd te
dicht bij zijn neus; en hij glimlachte ook nog steeds met zijn eigenaardige glimlach,
die dadelijk achterdochtig werd, zodra hij mij herkend had en de eerste woorden met
mij wisselde.
- Wel, Rubens, dat-e gij hier zijt! Hoe goat 't mee ou? vroeg ik hem, in behoorlijk
goed Vlaams dialect.
- O, 't schikt nou nogal, meniere, antwoordde hij.
En hij vertelde mij, dat hij na de val van Antwerpen naar Nederland gevlucht was
en er drie jaar in een der interneringskampen had gezeten.
- En es de vreiwe hier uek? vroeg ik nog.
- Joa joa z' meniere; 'k hè ze loaten overkomen.
- En es z' hier content?
- O, joa z' meniere, stijf content.
- En wat doet-e nou? ging ik voort.
- Schilderen, bij nen boas, zei hij. En meteen kwam er een lichte kleur over zijn
tanige wangen en kreeg zijn gezicht die verlegen, achterdochtige glimlach, waarvan
ik daar zoëven sprak.
Het was alsof een gans, reeds ver verleden, weer naar mij kwam toegewaaid. Ik zag
opnieuw mijn dorpje, ginds, in 't schone Vlaanderen en 'k woonde in verbeelding
weer die
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plagerijen bij, waaraan ik trouwens ook had meegedaan en waaronder de sullige
Rubens destijds zo geweldig had geleden.
Hij heette werkelijk Rubens, en hij was werkelijk schilder van zijn ambt. Dat wil
zeggen dat hij in betrekking was bij een schildersbaas, die er zijn specialiteit van
maakte huizen, kerken en zo meer met wandschilderingen te versieren. En zo kreeg
Rubens eens de opdracht om de gelagkamer van het ‘Huis van Commercie’, de deftige
dorpsherberg, waar al de notabelen hun stamtafel hadden, met zijn kunstprodukten
op te luisteren.
Ik herinner mij die dingen. Je moest er voor bulderen van 't lachen, of je wou of
niet. De figuren waren als gestolde poppen; de ogen keken, of scheel, of stonden te
dicht bij de neus, zoals Rubens' eigen ogen stonden; en de lusttuinen hadden een
ongekende paradijs-weelde, terwijl de dieren die erin rondliepen of vlogen, bij gebrek
aan perspectief, de vreemdste proporties aannamen: een pauw groter dan een eik,
een paard kleiner dan een hond, en een aap allerdolst, die leek op een oud vrouwtje
met blauwe bril, dat zat te breien. De stamgasten vermaakten zich uitbundig met die
onder hun ogen in wording zijnde konterfeitsels. ‘Rubens, je doet je naam eer aan,’
herhaalden, bij iedere gelegenheid, de dorpsnotaris of de dokter. ‘Rubens,’ beweerde
op zijn beurt de ontvanger, ‘je schilderijen in het Louvre te Parijs, zijn niet mooier
dan wat je ons hier dag aan dag voor ogen tovert.’ Rubens grijnslachte en liet die
heren praten. Wie zijn beroemde naamgenoot geweest was, daar had hij niet in 't
minst benul van, daar had hij nooit van gehoord. Hij snapte alleen dat die heren hem
wat voor de gek hielden en zich ten koste van hem vermaakten; maar zij waren nu
eenmaal gewichtige lui op het dorp en hij was slechts een nietig huisschildertje; hij
kon helemaal niet tegen hen op. Hij wroette zenuwachtig door aan zijn gedrochten
en zijn enige verweer was steeds zijn stille grijnslach, vol achterdocht en heimelijke,
machteloze nijd.
Toen liep opeens het gerucht dat Rubens zou gaan trouwen. Het was de waarheid.
Hij had een meisje gevonden en was van plan heel spoedig met haar in de echtelijke
band te treden. En
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meteen leek Rubens plotseling een ander mens geworden: hij kreeg ineens iets
manshaftigs, werd korter in zijn antwoorden, duldde blijkbaar slechts met moeite de
gewone plagerijen meer. Toen de dokter hem op een middag vroeg of hij reeds 't
portret van zijn beminde had geschilderd, gaf hij een bepaald scheef antwoord; en 't
ogenblik daarna daalde Rubens eensklaps van zijn ladder, ging naar de schenktafel,
bestelde daar, slag op slag, drie borrels die hij telkens met één enkele zwaai in zijn
keelgat goot en verliet daarop de herberg: vuurrood, inwendig brommend en vloekend,
met fonkelogen naar de spotlachende heren. Die zaten paf van verbazing en vroegen
zich af of Rubens plotseling gek geworden was, toen zowat een halfuur later ruw de
deur geopend werd en Rubens weer binnenrukte, abominabel dronken, waggelend
op zijn benen, gevolgd door een oud vrouwtje, - zijn moeder, - die terstond razend
en scheldend op de tafel van de stamgastheren aanvloog. 't Was een schande, riep
ze, wat zij met haar zoon gedaan hadden; 't was een leugen dat hij in Parijs geschilderd
had; zij waren in de verste verte geen familie van die andere kerel; en hun naam
klonk zo goed en zo eerlijk als de namen van die heren, die zich wel mochten schamen
een arme werkman zo te durven bekladden. Maar ze zou er een eind aan maken; ze
zou naar de politie toe gaan, naar de burgemeester, naar de Koning te Brussel als 't
moest, om haar zoon, die nu ging trouwen, in zijn eer te herstellen...
Het vrouwtje was niet te bedaren; zij gilde om beurten van woede en huilde van
wanhoop; zij eindigde met dreigend haar beide machteloze vuistjes naar de stamgasten
te ballen en liep dan snikkend weg, haar slap-waggelende, brabbelvloekende zoon
met zich meetrekkend.
Hoelang is dat nu reeds geleden: tien jaar, twaalf jaar, vijftien jaar!... Ik weet het niet
meer. Met Rubens' verschijning leefde 't ineens weer intens vóór mij op; en toen hij
weg was stierf het droevig uit, als een droom.
Zou er nu nog wel één der vroegere stamgasten in de ouderwetse, deftige herberg
zitten, waar Rubens' gedrochtelijke wandschilderingen de berookte gelagkamer
versieren? Ik denk het niet. Andere mannen zitten daar nu: kerels met
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punthelmen en gespoorde laarzen, die misschien wel even naar de konterfeitsels aan
de wanden kijken en er eventjes om glimlachen, maar die er toch nooit de grappige
geest en de eigenaardige bezieling van zullen voelen.
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De poes, de zak, de soldaten en de oude kastanje
Ik zit in mijn tuin, gezellig afgezonderd in een prieeltje van bloemen en heesters, te
schrijven.
Het weer is heerlijk: een van de zeldzame, echt-mooie dagen, die deze zomer
gegund heeft. De zon koestert, zonder te branden; de bomen prijken in hun volheid
van pracht en, wonder boven wonder, er is geen wind, of bijna geen wind in de
rustige, zacht-serene lucht.
Ik denk, en schrijf, en kijk, in stilte genietend. Er zijn geen storende geluiden in
de buurt; de stad gonst in de verte, alsof ze zich van mij verwijderd had. Was het
niet dat men weet in de stad te zijn, men zou zich buiten wanen. Het is vakantie-weer,
vakantie-stemming.
Achter het hek met spijlen, dat mij van een naburig erf scheidt, hoor ik, op korte
afstand, gedempte stemmen. En als ik even, door de bladeren en de bloemen, in die
richting uitkijk, zie ik daar drie soldaten liggen, plat op hun buik in 't zand gestrekt,
de kin in de handpalmen, gezellig rokend en keuvelend. Hun gezichten zien rood,
als gekookt, door de zon; hun zwaargeschoeide voeten spelen bengelend in 't zand
en af en toe nemen zij de sigaar uit hun mond en spugen, dwars en ver van zich af.
Ik zie ze heel duidelijk als ik mij even vooroverbuig, maar zij kunnen mij niet zien;
en, daar ik geen geluid maak, kunnen zij ook niet vermoeden, dat ik zo dicht bij hen
zit. Naast een van hen ligt in het zand een grauwe, in elkaar gerolde zak.
Daar komt de poes, meneer de poes, langzaam en statig aangewandeld!
Wat 'n leven, dat leven van meneer de poes! Geen tobberijen, geen zorgen, geen
last vanwege rantsoenering of distributie! Hij huist in de keuken, vertroeteld door
de keukenmeid; en geen mens durft er een aanmerking op maken, uit gastrono-
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mische lafheid en baatzuchtige deferentie voor bedoelde, zeer hoog gewaardeerde
keuken-hogepriesteres. Hij is vet, hij is lui, hij is vals, hij is mollig, hij lijkt wel van
caoutchouc zo rond en zo soepel: een wandelend kussen van caoutchouc, overtrokken
met een witte en zwarte pluchevacht. In het begin van de zomer heeft hij relaties
aangeknoopt met de kat van de buurvrouw, alle concurrenten met woede en succes
van 't erf gehouden, verder vogels geroofd en wreedaardig verslonden, naar geen
lastig muizenvangen omgezien, met één woord: het wellustig leventje geleid van een
tirannieke pasja, die al zijn grillen bot kan vieren.
Daar komt hij! Hij heeft zeker zijn siësta genoten en ziet er uitgerust en keurig uit,
alsof hij na een heerlijk bad, een splinternieuw fris zomerpak had aangetrokken.
Even vóór mijn bloemig schuilprieeltje blijft hij staan en kijkt mij, enigszins
verwonderd en wantrouwend, met zijn strakke, groene ogen aan. Maar zijn aandacht
wordt door het gekeuvel van de soldaten achter 't hekwerk afgeleid en langzaam
sluipt hij naar hen toe, om eens te kijken.
Zij zien hem! Zij zien hem langzaam naar zich toe komen, en ik verneem een
vlugge, vleiend-lispelende lokstem:
- Poes poes poes poes poes!
Meneer de poes gaat rustig bij de spijlen neerzitten en draait de staart over zijn
voorpoten.
Een van de soldaten heeft in het zand een oude, droge kastanje van de vorige zomer
gevonden. Hij knikkert die rakelings langs meneer de poes heen, die er, met een
vlugge wip, tussen de spijlen, op toespringt. De soldaten hebben pret. Zij lachen.
Een van hen haalt een touwtje uit zijn zak. Hij vindt een tweede dorre kastanje, boort
er een gaatje door, maakt het touwtje daaraan vast, gooit het zo naar meneer de poes
toe. Scherp-loerend is meneer de poes plots in elkaar gehurkt. Hij schijnt zichzelf
als 't ware op te rollen; zijn staart kwispelt heel langzaam heen en weer; zijn ogen
glinsteren.
Stil, met korte, kleine rukjes, haalt de soldaat de kastanje met het touwtje naar
zich toe. Meneer de poes volgt in spanning iedere beweging; zijn ganse lichaam trilt.
Hij waagt een lichte sprong, en nog een, en nóg een, telkens de wegwippende kastanje
na. De korte tocht overweldigt hem, zijn strak-ge-
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spitste ogen laaien, hij komt steeds nader, nader... hij zal zijn prooi gaan grijpen...
hij... Eensklaps, snel als 't weerlicht, snapt de soldaat meneer de poes met beide
handen op; er is een woest geblaas, een korte, vlugge worsteling; en als bij toverslag
verdwijnt meneer de poes in de ontrolde zak, terwijl de soldaten alle drie haastig
overeind springen.
Een korte, heftige strijd golft onstuimig in mijn binnenste op. Zal ik maar doen of
ik niets heb gemerkt, blij dat we eindelijk van meneer de poes verlost zijn!... Ik zou
wel willen, maar meteen denk ik aan de vernielende gevolgen: de keukentranen, de
mislukte gerechten, het onvermijdelijk optreden van een nieuwe, even nare en
verwende poes... en heldhaftig spring ik op uit mijn prieeltje en roep, achter het hek,
met autoritaire stem, de haastig-wegtrekkende soldaten na:
- Zeg eens, laten jullie asjeblief die poes lopen!
Zij schokken om, trachten te loochenen:
- 'n Poes! Welke poes?
- Die in die zak daar! 'n Beetje vlug asjeblief, of anders schrijf ik aan jullie majoor!
Dat heeft succes; daar zwichten ze voor. Ze spotten en schimpen wel even, maar
de zak wordt omgekeerd en in drie wippen is meneer de poes weer veilig op zijn
weelderig erf.
- Dát mag je ook nog hebben! klinkt het honend achter 't hek.
En de kastanje met het touwtje wordt mij toegegooid.
Meneer de poes doet of er niets gebeurd is. Heel even schudt hij zich en dadelijk
is hij weer vol belangstelling voor de kastanje met het touwtje. Hij springt erop aan,
speelt ermee, buitelt ermee om in 't zand.
Gelukkig dier; hij is voor 't onbezorgd geluk geboren! Een seconde later en hij
werd misschien vanavond opgedist als hazepeper in een soldatentent, of kwam als
hors d'oeuvre in een tijgermaag bij Hagenbeck terecht!
- Scheelt er iets met hem, meneer? komt 't keukenmeisje enigszins achterdochtig
naar mij toe.
- O, niets, zeg ik, - hij speelt zo grappig met dat touwtje.
- 't Is zo'n leuk diertje, meneer, antwoordt ze vertederd. En zij neemt hem mee
naar de keuken, om hem nog eens een schaaltje melk te laten drinken.
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De idylle
Mijn jeugdig vriendje kwam helemaal neerslachtig binnen en stortte neer in de
fauteuil, alsof alle veerkracht plotseling in hem brak.
- Wat nu! riep ik verwonderd en haast schrikkend.
Hij zweeg, schudde zijn hoofd en zuchtte.
- La femme, alweer? vroeg ik.
Zijn moedeloos hoofd knikte. En na nog enkele zware zuchten en verbitterde
hoofdschuddingen sprak hij zijn biecht als volgt:
‘Ik had haar ontmoet, buiten, op een thee en dadelijk had ik gevoeld, dat ze mij
niet onverschillig laten zou. Zij is blond en slank, met prachtige blauwe ogen; en u
weet het: ik houd van blonde haren en van blauwe ogen. Nooit heb ik mooiere ogen
gezien, meneer. Die hebben me dól gemaakt. Ik ben verliefd geworden, ineens, gek,
smoor, buiten alle verhouding.
Zij merkte het, natuurlijk; het was ook nogal zichtbaar; en het scheen haar niet te
mishagen. Wij waren gelogeerd in hetzelfde hotelletje: zij met haar moeder; ik in
mijn eentje. Wij speelden tennis en maakten lange wandelingen, in gezelschap van
anderen. Ik was met haar, naast haar, altijd en overal, dat begrijpt u. Ik plukte bessen
en bloemen voor haar in de bossen. Heeft u wel ooit, meneer, de zoet-wilde geur
opgesnoven van een bloeiende kamperfoelie-rank, die u voor een beminde vrouw
plukte? Dat is iets om gek van te worden, meneer! Ik bedoel: het ogenblik dat je, de
rank aanbiedend, samen de bedwelmende lucht ervan opsnuift. Ik wou, meneer, dat
u, op zulk een ogenblik de expressie van haar mooie blauwe ogen hadt gezien. Dat
kan ik u niet beschrijven; zo iets moet je gezien, gevoeld hebben. Al de schone blauwe
bloemen van de ganse, grote wereld; al de schone eindeloze diepten van het
stralend-blauwe firmament zijn dode dingen
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daarbij vergeleken. Ik had voor die ogen willen sterven, meneer!
Ervoor sterven; maar, nog liever ervoor leven! Ik dacht er voortdurend aan, ik liep
er nacht en dag mee rond, hoe ik ten slotte mijn liefdesverklaring zou inkleden.
Onnozel, vindt u niet? Zij wist er immers sinds lang alles van af. Enfin, die dingen
móét je nu toch eenmaal zeggen; dat is zo de vaste gewoonte; en, na eindeloos strijden
met mezelf en talmen, had ik mij ten slotte voorgenomen, dat ik haar dit groot en
welbekend geheim verklappen zou op 't allerlaatste ogenblik: 't is te zeggen op 't
moment dat zij, aan 't eind van haar vakantie met haar moeder de trein zou nemen
om naar haar stadsverblijf terug te keren.
Ik had dat lang en grondig beredeneerd en bestudeerd. Zeg ik het nu, terwijl we
samen buiten zijn, zo dacht ik, dan heeft ze te veel tijd vóór zich om te denken, te
prakkizeren. Zeg ik het op 't laatste ogenblik, op 't állerlaatste ogenblik, terwijl de
trein reeds in het stationnetje staat te snuiven, dan vertrekt ze met die overweldigende
impressie zonder ze af te kunnen weren, dan werkt en vreet dat na, dan is het als 't
ware of ik, in die laatste, duizelingwekkende woorden met haar meereis en haar niet
los meer laat.
Zo heb ik gedaan, meneer! Met wild-kloppend hart liep ik naast haar, op het perron
van 't stationnetje heen en weer. Ik droeg haar handvalies, dat tamelijk zwaar was,
en mij in de blakerende zon deed transpireren en hijgen. Mijn keel was droog en
hikte en de banale woorden, die ik af en toe uitte, hadden betekenis noch klank.
Straks wordt mijn levenslot beslist, dacht ik aanhoudend; wat zal het zijn: ideaal
geluk of sombere tragedie! Haar mama liep enkele passen vooruit, met een oudere
heer die zij kende en die ook met dezelfde trein mee moest.
Daar was hij, de trein! Zwart en dreunend kwam hij aangeruist, met een geweld
en een lawaai of hij mij zou gaan verslinden. Nooit heb ik mij zo klein en zwak
gevoeld. Ik vloog machinaal naar een open portier, hielp haar mama binnen, schoof
het valies in de zijgang, wipte weer op 't perron, nam mijn hoed af, stak haar
glimlachend de hand toe, tot afscheid.
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Zij keek mij aan met ogen waar ik duizelig van werd. Haar ogen vol stralende
genegenheid en dankbaarheid lokten mij als 't ware de verklaring van de lippen; en
ik zei het haar, ineens, machinaal, onweerstaanbaar, zonder verder nadenken, in het
Frans (waarom in 't Frans kan ik me zelf nog maar steeds niet verklaren):
- Je vous adore!...
Wat er verder gebeurd is weet ik niet meer, meneer. Zij droeg een aardige
ruitjesjapon en fijne bruine kousen en lage, bruine schoenen. Ik zag die japon in de
coupé wippen, ik zag haar fijne enkels en haar fijne voetjes op de treeplank; en verder
zag ik niets meer: het nevelde vóór mijn ogen, het ruiste in mijn oren en de transpiratie
brak mij uit, terwijl de trein, in stomend geraas en gesis, met haar wegreed. Had ik
het ideaal geluk bereikt? Zat ik in de zwarte afgrond van de somberste tragedie? Ik
wist het niet; ik wist noch voelde iets meer.’
Mijn jeugdig vriendje zweeg. Hij streek even met de hand over zijn voorhoofd, alsof
hij daar een droeve schim wegveegde. Toen zei hij verder:
‘Gisteren heb ik haar voor 't eerst teruggezien, meneer. Ik wist dat ik haar zien
zou en was op veel, ja, op alles voorbereid. Op álles, behalve op de gewone, dodende,
banaalvriendelijke onverschilligheid, waarmee ze mij ontving! Net of er nooit iets
tussen ons gebeurd was; of ik haar nooit van liefde had gesproken; of ik haar nooit...
ja, ik zal het u thans maar bekennen, of ik haar nooit in mijn armen gedrukt en gezoend
had!... Ik hoopte op het ideaal, meneer, maar ik was ook bereid om de genadeslag
van de tragedie te ontvangen. Alleen dát,... dat vriendelijk-banale, dat onverschillige,
dat akelig vergeten van het mooi verleden, neen, dát had ik niet verwacht!’
Hij zweeg opnieuw en keek mij aan, gelaten wachtend op mijn troostwoord.
‘Vriendje, mijn vriendje,’ zo sprak ik, ‘met jou heb ik wel medelijden, niet zozeer
om wat je zult geleden hebben, dan wel omdat je je zo diep vergist hebt in de aard
van haar en jou gevoelens. Jij wou: of hemels geluk, of helse tragedie; twee uitersten
die buiten je bereik lagen, en je vergat te profiteren
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van het licht en liefelijk genot, dat zich als 't ware vanzelf kwam aanbieden: een
bekoorlijke idylle, een reisavontuurtje, de zoete vreugd van slechts enkele uren of
dagen, het bloempje dat men achteloos in het voorbijgaan plukt en nauwelijks met
een weemoedsglimlachje in het album van zijn liefdessouvenirs bewaart, wanneer
het eenmaal verwelkt is. Je bent nog o zo jong, mijn vriendje. Vlucht gauw de grijze
folterkamer van je minnesmart; ga gauw weer in de schone velden van de frisse
zomerweelde. Er zijn daar nog zoveel lieve bloemetjes te plukken!’
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Guerliche de goochelaar I
Dezer dagen ontving ik toevallig, bijna op 't zelfde uur, van twee ‘trouwe lezers’ een
brief, waarin ze mij beiden vroegen of ik niet nog eens, voor de Haagsche Post, een
verhaaltje van mijn oude vriend Henri Deulin zou neerschrijven. Waarom niet, als
ik daarmee iemand plezier kan doen? Ik ken er juist nog een heel aardig: Guerliche
de Goochelaar getiteld.
Guerliche, bijgenaamd de Goochelaar, omdat hij zo bijzonder goed de kunst
verstond iets weg te moffelen of te rollen, was een jonge schavuit uit het dorpje
Erchin, bij Douai in Picardië. De burgemeester van de gemeente, Sans Souci genaamd,
had meer last met hem alleen dan met al de andere ondergeschikten uit die streek.
Geen dag ging voorbij of de dorpsveldwachter kwam bij hem met klachten aan over
de wandaden van Guerliche. Eens, op een middag dat de burgemeester, die wat veel
potjes bier gedronken had, in zijn tuin op een bank zat te slapen, werd hij door een
wanhopig gekwek van zijn eenden gewekt. En wat zag hij? Guerliche, die schrijlings
op de omheiningsmuur gezeten, met een hengel één voor één zijn eenden ving!
- Nu is het uit met jou, kleine schurk! gilde Sans Souci van zijn rustbank
opspringend. Maar vóór hij hem kon grijpen was Guerliche verdwenen en hij werd
in 't dorp niet meer teruggezien.
Jaren verliepen. Er was kermis in 't dorp en vóór een herberg, waar veel notabelen
zaten, stond een man in harlekijnpak, kunsttoeren te maken. Hij goochelde dukaten
in en uit de beurzen, trok zilveren horloges uit de neus van kleine kinderen, ving met
een kwiek gebaar 't kanarievogeltje van de herbergierster in zijn kooi en vond het
eindelijk onder de hoge hoed van mijnheer de burgemeester Sans Souci terug.
- Knap gedaan; bijna zo goed als eenden-hengelen! lachte de
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burgemeester, die terstond Guerliche herkend had.
- Nog niet vergeven, burgemeester? lachte Guerliche terug.
- Ik zal 't je eerst vergeven nadat je mij de knapste kunst vertoond hebt die je kent,
antwoordde Sans Souci.
- Aangenomen! zei Guerliche. En dadelijk vertoonde hij een reeks goocheltoeren
zó verbazend, dat al de notabelen met open monden van bewondering zaten te gapen
en dat de burgemeester zei:
- Man, jij kunt mij hier van grote dienst zijn. Weet je wat? Blijf voortaan wonen
te Erchin: je zult er de gemeente in mijn naam bestieren.
- Best, antwoordde Guerliche; - ik was juist van plan te trouwen en mij ergens
vast te vestigen. Met goochelen alleen zie ik echter geen broodwinning in Erchin. Ik
wil ook molenaar worden. Leen mij enkele duizenden dukaten, zodat ik mij een
molen kan laten bouwen.
- Aangenomen! zei de burgemeester.
Guerliche liet zich, vlak naast de boerderij van Sans Souci, een van de mooiste
molens uit de streek opbouwen; en zo werd hij molenaar, om niet te zeggen dief,
want hij verstond al dadelijk de kunst om uit één zak graan twee zakken meel te
malen.
In die tijd reisde bij toeval de Koning der Nederlanden door Picardië. Eens dat
Zijne Majesteit bij 't licht van de wolvenzon - 't is te zeggen: in de maneschijn - aan
't wandelen was, zag hij de prachtmolen en vroeg:
- Aan wie die mooie molen daar?
- Aan Sans Souci, Sire, antwoordde een der hovelingen.
- Sans Souci! herhaalde Zijne Majesteit enigszins smalend. Is hier een molenaar
die Sans Souci heet? Wacht eens even; ik zal hem wat souci bezorgen. Ga en zeg
hem, dat hij mij binnen de week het antwoord heeft te geven op de drie volgende
vragen:
1e Hoe zwaar de maan weegt.
2e Hoeveel ik waard ben.
3e Wat ik denk.
Antwoordt hij verkeerd op een van die drie vragen, dan zal hij aan een boom van
zijn boomgaard, of aan een wiek van zijn molen opgehangen worden. Ga.
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Die avond zat Sans Souci met een echt lijkbiddersgezicht aan het gewone kaarttafeltje
van de voorname herberg, waar hij geregeld met de andere dorpsnotabelen kwam
spelen.
- Wat scheelt er? vroeg Guerliche, die daar ook was.
- Er scheelt, antwoordde Sans Souci diep-somber, - dat ik over een week aan een
der takken van mijn oude pereboom of aan een der wieken van je nieuwe molen zal
hangen. En hij vertelde hem 't gebeurde.
- Bliksem! riep Guerliche ontdaan. Maar dadelijk weer gevat:
- Mag ik dat zaakje voor je opknappen; je hebt mij vroeger ook een dienst bewezen,
zei hij. - De Koning kent geen van ons beiden; ik kom in jou plaats op; en de duivel
zal er wel mee gemoeid zijn, als ik dat boeltje niet weet om te goochelen.
- Het zij zo, zuchtte Sans Souci toch enigszins getroost. Trouwe lezers, hier, op
dit spannend ogenblik, moet ik u in de steek laten...
Het is jammer, het is ellendig, want wat nu komt is juist het aardigste, en grappigste,
en boeiendste; en ik tril van verlangen om het u in één adem door te vertellen; maar
het kan niet, het mag niet; ik zit hier in mijn twee kolommen plaatsruimte gevangen
als in een loopgraaf, waar ik, zonder litterair levensgevaar, niet uit kan komen.
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Guerliche de goochelaar II
Op de gestelde dag en uur verscheen Guerliche, in de plaats van Sans Souci, voor
het hofgericht.
De Koning was goedgeluimd, daar hij lekker gedineerd had. Hij zat zijn pijp te
roken op zijn troon, door al zijn hovelingen omgeven. Hij liet Guerliche voorkomen.
- Zo zo, jij bent dus Sans Souci, grinnikte hij.
- Om u te dienen, Majesteit.
- Nou; en hoe zwaar weegt nu de maan?
- Een half pond, Majesteit.
- Een half pond! bromde de Koning met gefronste wenkbrauwen, in de waan dat
Guerliche hem voor de mal hield. Een algemeen gebrom steeg uit de schaar der
hovelingen op en alle wenkbrauwen fronsten zich samen.
- Natuurlijk, Majesteit, aangezien ze vier kwartieren heeft, lichtte Guerliche met
kalmte toe.
De Koning glimlachte en knikte goedkeurend met het hoofd. En meteen ontspanden
zich de gezichten van alle hovelingen, terwijl alle lippen glimlachten en alle hoofden
goedkeurend knikten.
- En... weet je ook hoeveel ik waard ben? vroeg de Koning.
- Precies negenentwintig zilverlingen, Majesteit, antwoordde Guerliche
onverstoorbaar.
- Vlegel! raasde dreigend de Koning.
- Wel ja, Sire, onze Heer Jezus Christus is immers voor dertig verkocht! antwoordde
Guerliche doodgewoon.
- Ha!... da's goed; heel goed! glimlachte de monarch.
- Heel goed, heel goed, heel goed! echoden de hovelingen in 't ronde.
- Zwijgen; mond houden! riep de Koning bars. En tot Guerliche, op vriendelijke
toon:
- En zou je mij nu ook kunnen zeggen wat ik denk?
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- Zonder enige moeite, Sire, antwoordde Guerliche. - Uwe Majesteit denkt dat ik de
burgemeester Sans Souci ben, terwijl ik mij slechts zijn ondergeschikte en dienaar
mag noemen.
- Jij wordt mijn eerste minister. Een slimmere zal ik er wel nooit ergens vinden!
besloot de Koning.
Toen Guerliche, die ondertussen getrouwd was, - en dus reeds iets van de Hel op
Aarde had geproefd - op sterven lag, dacht hij, zonder overmoed, dat hij daardoor
alleen het Rijk der Hemelen wel verdiend had. Maar het ambt van goochelaar leidt
daar doorgaans niet rechtstreeks heen, evenmin als dat van molenaar. ‘Ik zal nog wel
een laatste kunstgreep moeten uithalen’, zo dacht Guerliche. En hij liet zijn vrouw
bij zich komen en zei:
- Vrouw, het is vanavond oudejaarsavond. Waarom heb je dit jaar geen wafelen
voor mij gebakken?
- Wafelen! riep de vrouw verbaasd. - Hoe zou jij die nog opeten? Je kunt je mond
niet meer bewegen!
- Doet er niet toe; geef ze mij mee in een pakje in mijn doodkist, zei Guerliche.
Zo deed de vrouw en Guerliche stierf en kwam met zijn wafels voor de poorten
van de Hemel.
- Wie is daar? vroeg Sint Pieter.
- Guerliche, de molenaar.
- Een molenaar! Er is hier geen plaats voor dieven! zei Sint Pieter en wilde de
poort dichtslaan.
- Dieven! bromde Guerliche verontwaardigd. - Zeg eens, Sint Pieter, hebt gij zelf
niet driemaal onze lieve Heer verloochend?
Sint Pieter kon daar niet veel op antwoorden. Hij ging naar God de Vader toe om
rapport uit te brengen.
- Ga jij eens horen wat er is! zei God de Vader tot Sint Paulus.
Sint Paulus kwam bij de poort.
- Nee, vriendje, nee, hoor, je bent hier aan 't verkeerd adres, zei hoofdschuddend
Sint Paulus, zodra Guerliche met zijn verzoek voor de dag kwam.
- Kom, kom, antwoordde Guerliche; - heb ik nu en dan wat gestolen, toch heb ik
geen arme mensen vervolgd, noch de
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kleren bewaard van degenen die de heilige Stefanus stenigden. Begrepen, meneer
Sint Paulus?
Zeer beteuterd droop Sint Paulus af en zond de heilige Augustinus in zijn plaats.
- Helaas, beste broeder, onmogelijk, onmógelijk, zei ook deze met spijt tot
Guerliche. - Onze Heer heeft gezegd: ‘Zalig zijn de nederigen’ en nederig vind ik u
niet. Daarenboven hebt gij steeds als een zondaar geleefd: als molenaar hebt gij
gestolen; als goochelaar hebt gij...
- Tuttuttut, al die praatjes niet! viel Guerliche hem wrevelig in de rede. - Uw
geweten was ook niet zo zuiver; en ware 't niet geweest door uw heilige moeder
Monica, die zo menig traantje over uw wangedrag gestort heeft...
Guerliche wou nog veel meer zeggen, maar de heilige Augustinus hoorde 't niet
eens: hij was alvast op de loop.
- Ik weet geen raad meer, zei God de Vader. - Laten we de Onnozelen naar hem
toe zenden.
- Wie is daar? vroegen de Onnozelen.
- Guerliche, de molenaar.
- Niet binnenkomen! Niet binnenkomen! riepen de Onnozelen.
- Mijn beste vriendjes, het is naar u, en naar u alleen dat ik kom, fleemde Guerliche.
- Kijk eens hier: men zegt dat ik het meel van mijn klanten heb gestolen. Voor wie
deed ik het? Voor u, alleen voor u, mijn vriendjes! Kijk eens hier!... En binnentredend
deelde hij al de wafelen uit, die hij in zijn kist had meegebracht.
Een van de heiligen liep dat aan God de Vader vertellen.
- De veldwachter! De veldwachter, om hem eruit te gooien! toornde God de Vader.
Maar tevergeefs werd het ganse Paradijs afgezocht: er was daar geen enkele
veldwachter te vinden.
En zo kwam Guerliche de Goochelaar in de Hemel!
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Vredesconferentie
De deur ging open en de Vreemdeling, die eerst zijn kaartje had laten aanreiken,
kwam binnen. Hij had een dikke buik en droeg een rode decoratie in het knoopsgat.
Hij had een kleine-ruitjes-broek aan, wit en zwart en een donkerblauw jacket. In zijn
bruin-gehandschoeide linkerhand hield hij een lichtgrijze vilthoed met zwarte band.
Zijn teint fleurde en het was hem aan te zien, dat hij onder rantsoenering ofte
zogezegde distributie nog niet erg geleden had. Integendeel: er scheen nog voldoende
voorraad bij hem te zitten om aan anderen te distribueren.
- Meneer, begon hij, toen hij met een zucht in de fauteuil had plaatsgenomen, - ik
ben zo vrij geweest u te komen storen, met het doel om u over de aanstaande
vredesconferentie te spreken.
- Aanstaande? zei ik, zeer verwonderd.
- Jawel, hervatte hij beslist, - de vrede is aanstaande. Ik ben verbaasd dat u dat niet
schijnt te geloven.
- Wonderen zijn nog niet uit de wereld, maar aan dát wonder geloof ik inderdaad
in het geheel nog niet, antwoordde ik. - Daarenboven, meneer, zal ik, persoonlijk,
met de vredesconferentie, als die nog ooit tot stand komt, niets te maken hebben. Ik
ben geen diplomaat, hoop het ook nooit te worden, zodat ik eigenlijk niet begrijp
van welk nut ik u in deze wel zou kunnen zijn.
- Van een gróót nut, meneer, door uw bekwaamheid als schrijver, door uw pen,
verklaarde hij, met iets plechtigs in de stem.
Ik boog, ontroerd, en hij voer voort:
- De vrede is aanstaande. Ik ben er vast van overtuigd dat we, vóór het twee
maanden verder is, de diplomaten rond de groene tafel zullen zien. Maar waar zal
dat gebeuren? Ziedaar
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de grote, gewichtige kwestie, meneer. Laten we samen eens helder de toestand in
ogenschouw nemen. Neemt u eens even aan dat wij samen, u en ik, over de vrede
moeten beslissen: u voor de Entente, ik voor de Centralen. Gelooft u niet, dat wij,
in tweemaal vierentwintig uur, het zaakje klaar zouden spelen en dat onze vrede niet
slechter zou zijn dat die waarover de heren diplomaten wellicht vierentwintig
maanden, als 't niet meer wordt, zullen doen!
- Ik ben 't volkomen met u eens, meneer, antwoordde ik, - en wens er zelfs aan
toe te voegen, dat ik, voor mijn part, aan éénmaal vierentwintig uur meer dan ruim
genoeg zou hebben.
- Het is dus zaak, hernam de Vreemdeling, - die heren op te porren. Rechtstreekse
drang zal echter tot niets dienen. Ze zullen het spel rekken, leuteren, lanterfanten.
Al die lui, waaronder geen enkel in staat is geweest de oorlog, waaronder zij trouwens
niets geleden hebben, te beletten, zullen evenmin bekwaam zijn om hun gefolterde,
stervende volken door een spoedige vrede te verlossen. Men moet ze dus met loosheid
zien te bewerken. En hiervoor komt de keuze van de plaats waar het congres zal
plaatshebben, in allereerste en voornaamste aanmerking. Die lui hebben feitelijk
maar één doel in hun leven en dat is: zich te amuseren. Stelt u nu eens even voor,
meneer, dat de vredesconferentie in Aix-les-Bains, in Sint Moritz of in Monte Carlo
plaats zou hebben! Ik wed er mijn fortuin om, dat we over twintig jaar nog midden
in de oorlog zouden zitten. Parijs, Londen, of Brussel zouden ook al erg genoeg zijn;
maar, gesteld dat de vredesconferentie in Ossendrecht of Baarle Hertog plaatsgreep,
dan ben ik er ten volle van overtuigd, dat binnen de week alles in de puntjes afgewerkt
zou zijn.
Helaas, zie ik echter geen kans dat de zo vurig gewenste keuze op Ossendrecht of
Baarle Hertog vallen zal. Maar wél durf ik gegronde hoop koesteren, dat Den Haag
in aanmerking zal komen en die keuze zou mij dan ook zeer bevredigen, om de
volgende redenen: Den Haag is een aardige, aangename stad. Het heeft mooie parken,
mooie huizen, enkele mooie monumenten. De naaste omgeving is verrukkelijk; de
zee ligt er om zo te zeggen vóór je deur; de duinen zijn enig. Maar met dat
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alles is Den Haag een beetje stijf, een beetje stroef, te koel, te deftig. 't Is niet bepaald
een ‘folichonne’ stad; en, wat de diplomaten vooral wensen is juist een ‘folichonne’
stad, een plaats waar ze zich kunnen amuseren. Dat vinden ze nu niet, althans niet
in voldoende mate, in Den Haag. Zij vinden er, als ik het zo mag uitdrukken, geen
waar voor hun geld. En daarom willen zij er wel even komen en verblijven, maar
dan liefst zo kort mogelijk.
Dit is nu juist wat wij van hen verlangen: dat ze zo spoedig mogelijk hier komen
en zo gauw mogelijk weer weg zijn. Hun huis, het Huis van Vrede staat hier kant en
klaar. Het wacht op hen. Weigeren erheen te komen kunnen zij niet. IJveren om er
met alle haast uit weg te zijn is hun ontegenzeggelijk recht en onze vurigste wens.
Begrijpt u mij, meneer, en wilt u ook uw best doen in die zin?
De Vreemdeling stond op en staarde mij met een ondeugend lachje aan. - Ik weet
wel wat ik zeg, ik ben vroeger óók in de diplomatie geweest, lichtte hij nog even toe.
Ik drukte hem de hand, beloofde, voor 't algemeen welzijn, hem te steunen. Hij
raapte zijn hoed op en nam afscheid. Zijn ruitjesbroek fladderde even; zijn platte
voeten sleepten wat.
- Maar verliest u alsjeblieft geen tijd, want vóór kerstdag komen ze vast en zeker
bij elkaar, vermaande hij nog.
- Kerstdag over een jaar misschien, glimlachte ik.
Hij zei niets meer, groette even met de hand, was weg. Ik ging aan mijn lessenaar
zitten en begon te schrijven.
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Over regeringsvormen
Wij hadden 't over heersers en regeringsvormen. Wat beschouwt u als de beste en
gelukkigste regeringsvorm voor een volk: republiek of monarchie? vroeg iemand.
De toegesprokene vloog driftig op.
- Het gaat hier niet, antwoordde hij snibbig, - om de ‘beste’ en ‘gelukkigste,’ maar
wel om de ‘minst-slechte’ en ‘minst-ongelukkigste’ regeringsvorm voor een land en
volk. Als u mij in die zin de vraag wilt stellen, dan zal ik u daarop een antwoord
geven.
- Ik stel de vraag in die zin, zei kalm de vrager.
En de nijdas antwoordde, met zuur gezicht en saamgetrokken wenkbrauwen:
- De minst slechte en minst-ongelukkige regering voor een land en volk, lijkt mij
de absolute heerschappij van een zéér intelligente vorst of koning; van een ‘bon
tyran’ zoals Ernest Renan, die zulk een heerser trouwens nooit ontdekt heeft, dat
onvindbaar wonder noemde. Bij gebrek daaraan, beschouw ik als het minder slechte,
een zéér domme vorst of koning, die zich door raadslieden, die geen absolute schoelies
zijn, laat leiden. Daarna, op de afdalende ladder, de zogenaamde democratische
republiek; en het laagst van al, in de modderpoel, de autocratische regering van een
vorst, die denkt dat hij heel knap is, terwijl hij feitelijk niets meer is dan een
allergewoonst en allermiddelmatigst man, die het in het gewone leven al niet verder
brengen zou dan tot bediende in een winkel of tot klerk op een kantoor of in een
ministerie.
De nijdas zweeg en de anderen zaten daarover te denken.

Het vaderland
Gisteren heb ik het vaderland teruggezien...!
Heel even maar, en vanop een afstand, maar ik heb het toch gezien.
Het heeft geen bijzondere indruk op mij gemaakt. Toen ik het voor het laatst zag,
stond ik op zijn eigen bodem, ginds, bij de IJzer, nu twee jaar geleden; en toen was
de indruk diep en
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overweldigend. Ditmaal stond ik aan de Nederlandse grens en het gevoel was gans
verschillend.
Het was een wei waarin ik stond; en dwars door die wei liep een draadversperring,
en langs die versperring wandelde een man in grijs uniform langzaam heen en weer;
en achter die versperring was het weer de wei, net als aan deze kant: hetzelfde gras,
dezelfde kleur, dezelfde sloten, dezelfde bomen en dezelfde daken in het verschiet.
Hier stond ik op vreemde bodem en dáár was het mijn vaderland! Hier, in 't vreemde
land, mocht ik vrij en ongestoord rondlopen; en dáár, twee stappen verder, in mijn
bloed-eigen vaderland, werd ik gedood, als ik er een voet durfde zetten! Ik heb daar
een tijdlang staan mijmeren en kijken. De schildwacht, die er op en neer liep, droeg
de stempel van de somberste verveling op zijn aangezicht en langzaam aan drong
het absurde van de toestand tot mij door en dacht ik dat de mensen eigenlijk toch
stommer dan de stomste beesten zijn. Ik heb mijn schouders opgehaald en ben
vertrokken.
Ik zal terugkeren als die waanzinnige draadversperring weggenomen wordt. Het
zal nu wel niet lang meer duren.

Anonieme brieven
De meeste mensen spreken met de diepste minachting over anonieme brieven.
‘Wanneer ik een naamloze brief ontvang,’ zo luidt het doorgaans, ‘dan gaat hij
dadelijk in de papiermand.’ Er zijn zelfs mensen die beweren, dat hij ‘ongelezen’ de
papiermand ingaat.
Ik geloof er niets van. Zo iets strijdt radicaal tegen het karakter van de mens. En
zeer terecht. Want weinige dingen zijn interessanter dan een anonieme brief.
Hoezo! Daar komt een mens naar u toe, die gans zijn ziel voor u blootlegt - en
zo'n spiernaakt mensenzieltje geeft nogal wat te kijken -; een mens die u nu eens
precies en onbevangen mededeelt wat hij zoal van u denkt; een mens die, in plaats
van schijnheilig-vriendelijk naar u te glimlachen, u grijnzend afsnauwt; u vervloekt,
u beledigt, u bedreigt; een mens, die zich aan u voordoet zoals hij werkelijk ten
opzichte
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van u is; een oprecht mens, met één woord... en u zoudt naar die oprechte stem niet
willen luisteren! Hoe is het mogelijk! En hoe diep moet dan in u 't besef van waarheid
en oprechtheid wel verduisterd zijn!
Neen, neen: een naamloos schrijven is voor mij van het grootste belang. Wat kan
het mij schelen dat er geen naam staat onder die overstelpende ontboezeming van
oprechtheid, zij het dan de oprechtheid van een gemene, lage ziel? De meeste
mensenzielen zijn nu eenmaal niet verheven, met of zonder naam. Laat ze dan
tenminste wáár zijn; 't is nog iets! En trouwens: waarom zou een anonieme brief per
se laag en gemeen moeten zijn? Ik heb wel eens bijzonder mooie en werkelijk
zielsverheffende anonieme epistels ontvangen. En ik heb ook eens,... zou ik het
durven zeggen...? ik heb ook eens een anonieme liefdesverklaring ontvangen!
Maar toen speet het mij toch wel, - dit geef ik toe, - dat het een anonieme was.
Nota: Mijn hartelijke dank dus aan de zeer rechtschapen mensen, die mij onlangs,
naar aanleiding van het verhaaltje, Guerliche de Goochelaar, anonieme brieven vol
beledigingen stuurden. Ik zit alleen maar een beetje verlegen met het geval, want
feitelijk komt mij die eer niet toe, maar wel mijn oude vriend Henri Deulin, de auteur
van het verhaal, die overleden is. Zodat het een anonieme scheldpartij tegen een dode
wordt. En, wat nog meer is: dat verhaal heeft Deulin op zijn beurt overgenomen als
legende uit de volksmond van een ganse streek, zodat het een scheldpartij wordt
tegen een hele bevolking, die het op haar beurt, in de loop der eeuwen, van misschien
miljoenen voorouders overgeërfd heeft!
Ach! Ach! Wat 'n proporties de dingen toch nemen! Ik hoop maar dat het geen
diplomatieke verwikkelingen veroorzaakt, want dat is gevaarlijk in deze tijd!
Dag aardige, oprechte jongens! Snoezebollen, hou jullie maar goed, hoor! En in
't vervolg een tikje meer onderscheidingsvermogen. Daág!
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Brosse Marie
De jeugdige verlofganger vertelde:
‘Wij zaten daar ergens achter de IJzer, in ons hout-en-stro-hutje, “en repos”. Mijn
beide kameraden waren even wat in 't veld gaan wandelen; ik bleef alleen, in mijn
hoedanigheid van keukenpiet, - het was mijn beurt, - om ons middageten klaar te
maken. Ik schilde aardappelen, die dan telkens met een plons in de emmer met water
neervielen, als kikkers die duikelen in een sloot. Ik rookte een gezellig pijpje en
neuriede een deuntje. Het land strekte zich groen en liefelijk naar de wazige verten
uit. De lucht was blauw met witte wolkjes, die onder een bol briesje schenen te stoeien
en te dartelen in de zon. In het verschiet dreunde, als altijd, met gelijkmatige
tussenpozen, de zware stem van het kanon. Het was, wat de officiële verslaggevers
noemen: een dag van weinig actie aan het front.
Er zat een klein, lichtblauw kapelletje, vlak vóór het open deurgat, op een
madeliefje in de zon. Af en toe kneep het zijn fijne vleugeltjes dicht, als een heel
mooi miniatuur-boekje, dat plotseling gesloten wordt. Dat gebeurde als er een wolkje
vóór de zonneschijf passeerde. Maar zodra het wolkje weg was, strekten de blauwe
vleugeltjes zich wijd weer open, als iets dat jubelt van genot. Ik zat ernaar te staren
en te glimlachen en vergat even te neuriën en mijn aardappels te schillen. Ik plonsde
zachter de geschilde knollen in de emmer, om het beestje door 't geluid niet te
verjagen. 't Was in het begin van augustus, de maand van rust, van vakantie en van
vrede. Eensklaps kwam een grote, zware schaduw vóór de ingang van mijn hutje
neergestreken en het aardig blauw vlindertje fladderde knipvleugelend weg. Die
schaduw veranderde meteen in de gedaante van een man; en een stem, een nogal
onaangenaam-klinkende stem vroeg, in gebrekkig Frans:
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- Voulez pas asseter une brosse, mesieu?
Verstoord keek ik op. Vóór mij stond een van die louche kerels, een van die
rondventers van allerlei, die de achterhoede van de legers volgen, zoals de haaien in
het zog van de schepen drijven. Hij had geen ander gepak bij zich dan een vrij klein
valiesje, wat mij verwonderde; en ik begreep niet goed waar hij zijn borstels wel
vandaan kon halen. Het aanbod op zichzelf was mij echter niet onwelkom; een bezem
of een borstel kon daar best gebruikt worden om de rommel op te ruimen; ik knikte
dus toestemmend en vroeg hem naar de prijs.
- C'est cing francs, mesieu, antwoordde hij, met een loense glimlach.
- Ontzettend duur! riep ik misnoegd; en maakte een gebaar van weigeren.
- C'est la guerre, est-ce pas, mesieu! fleemde hij met walgelijke strijkages. - Et ce
sont de si jolies brosses, mesieu! Toutes les femmes en raffolent.
Strak en stug keek ik hem aan. Wat 'n onzin stond die vent daar toch uit te kramen!
Stel je voor dat een vrouw zo dol zou zijn op een bezem, alsof het een sieraad of
luxeartikel was! Maar met dat al had ik nu toch wel degelijk zin gekregen in die
bezem om mijn slordig hutje nu eens eindelijk wat schoon te kunnen houden; en ik
bestelde dan ook maar het ding, ofschoon met wrok wegens de exorbitante prijs.
- En welke naam moet erop komen? vroeg de man.
- 'n Naam! riep ik verbaasd. - Waarom?
- Ja, dat is immers het gebruik, meende de man.
- Heus? Nou, mijn naam dan; of het nummer van het regiment.
- Ja, maar zo niet, lachte de man. - Ik bedoel de naam van 't meisje: Marie, of
Lucie, of Josephine, of hoe ze ook heet. Ik begreep er niets meer van.
- Wil ik u eens een model laten zien? vroeg de man.
Een model! Zou hij daar heus borstels of bezems hebben zitten in dat kleine
valiesje!
- Ja, laat eens kijken, zei ik, benieuwd.
De man deed zijn valiesje open en liet mij een soort medaljon zien, een ordinair
ding van klatergoud, waarop de naam
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Marie geschilderd stond.
- Est-ce que ça pas une belle brosse, mesieu? Votre bonne amie sera contente,
prees hij.
Luidop schoot ik in een lach en begreep de vergissing. In zijn malle, Franse
uitspraak had hij “broche” bedoeld!
Hij werd een ogenblik zeer giftig onder mijn hoongelach; maar dadelijk gevat, als
sluwe handelshaai:
- O, een borstel! Die kan ik u ook wel bezorgen!
- Voor hoeveel? vroeg ik.
- Vier frank.
- Ben je mal, dief! Ik bied je twee frank. Geen cent meer.
- Drie! fleemde hij lafhartig.
Wij werden het eindelijk eens voor twee frank vijftig, met de verbintenis, dat hij
er “Brosse Marie” op zou laten schilderen’.
De jeugdige verlofganger glimlachte. ‘Brosse Marie,’ voer hij voort, ‘werd ons drie
dagen later, met haar naam prachtig op het hout geschilderd, afgeleverd en staat nu
als een pronkstuk in onze hut. Zij wordt met tedere zorg behandeld en houdt ons
slordig huishoudentje schoon. 't Is als een levend wezen, als een soort “mascotte” in
ons pover huisje. Wij hebben er telkens weer pret om en zouden diep ongelukkig
zijn als Brosse Marie ons moest ontstolen worden. Dat gaat zo, ginder aan het front.
Je hebt zo weinig; je hebt eigenlijk niets en je hecht je aan een strohalm.’
De jeugdige verlofganger haalde zijn schouders op met een kort lachje en vertelde
een andere historie.
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De droom
De moeder droomt...
Zij droomt van haar eigen overleden, lieve moeder; en zij droomt van haar eigen,
lieve zoon, die in de grote strijd staat, aan het front.
Zij droomt heel droef, en zacht, en teder. Heel zacht en teder, omdat zij vol
ontroering zich herinnert de wederzijdse, innige liefde van grootmoeder en kleinkind;
heel droef, omdat de grootmoeder gestorven is, zonder haar geliefde kleinzoon terug
te mogen zien.
Zij droomt;... en in haar dromen is een gróót verlangen. Wát het is voelt zij niet
duidelijk; maar dat groot verlangen schijnt in haar gemoed te zwellen, zich te
ontwikkelen tot een beeld, en eensklaps ziet ze 't vóór zich, heel sterk, heel scherp,
heel helder, in al zijn prangende realiteit.
Haar zoon staat op het kerkhof, waar zijn grootmoeder begraven ligt! Hij staat daar,
recht en slank, in zijn bruine uniform, vóór de tombe. Hij staat daar, als op wacht,
voor iets dat komen zal. De nacht is stil en vagelijk bemaneschemerd. De bloemperken
glanzen vreemd; de donkere cypressen dromen. Een nevel hangt over de heesters en
de grafzerken verrijzen, als verbleekte beenderen. De nacht is vol geheimenis.
Een zacht geruis komt uit de aarde. Het is alsof de aarde eensklaps leeft...! De bruine
aarde van het graf zwelt op, de bloemen schuiven zacht opzij en uit de open kuil
verrijst langzaam grootmoeders gestalte, niet strak en bleek, zoals zij in het graf is
neergedaald, maar fris en blozend, met zachte wangen en schone, lieve ogen, zoals
zij was tijdens haar leven. Zij draagt een glanzend-wit gewaad en met een glimlach
vol
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van onuitsprekelijke tederheid, strekt zij haar beide witte armen uit en omhelst haar
kleinzoon lang en innig.
Zij spreken met elkaar. Zij spreken in gewone, menselijke taal; en de moeder in haar
droom hoort ieder woord en kan er toch de zin niet van begrijpen. Het klinkt gedempt
en zacht en in volkomen harmonie van ziel en wezen. Zij hebben veel en veel elkaar
te zeggen; maar zij zeggen het met rust en vrede, alsof 't alleen geluk en schoonheid
was wat zij te zeggen hebben. Grootmoeders zachte ogen glimlachen en stralen van
ontroerde liefde; en zijn slanke, lenige gestalte buigt vol eerbied en vol tedere
bescherming naar zijn beminde grootmoeder voorover.
Zo staan zij daar een lange wijle, in het mysterieuze droomlicht van het kerkhof. De
schitterende bloemen schijnen weelderig om hen heen te tieren; de stille heesters en
de sombere cypressen trillen in bezieling van een dieper leven; de grijze zerken van
de omgevende tomben schijnen als levende wezens naar voren te dringen, om
ademloos dat wonder van piëteit en liefde te aanschouwen.
Dan zwijgen eindelijk de grootmoeder en de kleinzoon. Zij zwijgen, en in hun zwijgen
schijnt ook alles weer stil en strak te worden om hen heen. De grijze zerken zijn in
de donkere schaduw van de roerloze heesters en cypressen teruggeweken en staan
daar weer te blikkeren als verbleekt gebeente; de mooie kleur van de bloemen is
vertaand, en een egaal, grijs schemerduister omsluiert het ganse doodstille kerkhof.
De bleke gedaante van grootmoeder wordt als een lichte, ijle, wegsmeltende schim;
de glans van haar lieve ogen kwijnt; de zoete glimlach van haar lippen is verwazigd
en haar doorschijnende armen omsluiten niet meer, met zacht-prangende liefde, de
langzaam aan verdwijnende gestalte van de teerbeminde kleinzoon, die zich, in het
grijsbruine van zijn uniform, met het grijsbruine van de kerkhofaarde te versmelten
schijnt.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

627
Met een zware zucht van weemoed wordt de moeder wakker. Haar hoofdkussen is
nat van tranen; haar beide armen strekken zich nog bevend naar het droombeeld uit;
haar door de droom benevelde geest volgt nog even, met smachtend naverlangen,
het weggevloden visioen van onuitsprekelijk-tedere piëteit en liefde.
De koele schemerochtend van alledaagse, droge werkelijkheid kijkt haar strak en
nuchter door de grijze ramen aan. Zij weet; zij wéét! Haar moeder ligt op 't kerkhof
en haar zoon staat aan het front. Dat is de harde wet van dood en leven. Maar zij
weet ook en voelt, dat hun verheven en onsterfelijke zielen elkander die nacht, in
haar droom hebben ontmoet en zich tederlijk met haar eigen ziel verenigd hebben.
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De Antikopersbond
Het briefje, waarin mijn vriend mij zijn bezoek aankondigde, was geschreven op de
keerzijde van een gedrukte circulaire en als omslag diende een oude enveloppe,
waarvan het eerste adres met inkt was doorgestreept, terwijl de gestempelde postzegel
met een nieuwe postzegel was overplakt.
Mijn vriend kwam binnen. Hij droeg een blauw serge pak, goed van snit, maar
wel versleten en dat bij plaatsen als een spiegel glom. Ook zijn hoed leek mij vrij
oud en niet bepaald ravezwart meer; en in zijn laarzen lagen kenen, die weldra gaten
zouden worden. Ik kon ook merken dat ze, in plaats van met veters, met
zwartgemaakte touwtjes dichtgeregen waren. Zijn houding had iets vastberadens en
bijna uitdagends; zijn ogen keken strak en schitterden met een sectarische glans.
- Scheelt er wat? vroeg ik, hem de hand reikend.
- Niets buitengewoons, antwoordde hij. - Ik kom je alleen maar vragen of je lid
wil worden van de Antikopersbond.
- Van de Antikopersbond! riep ik verbaasd.
- Van de Antikopersbond, herhaalde hij met ferme nadruk. En hij betoogde als
volgt:
- Ik, en velen met mij, hebben er ten slotte genoeg van, door winkeliers et tutti
quanti bedrogen, bestolen, beledigd, beschimpt, en, met één woord, levend gevild te
worden. Wij walgen van de onuitstaanbare arrogantie van deze lui, die je, tegen
ongehoorde O.W.-ers-prijzen, hun slechte waren verkopen, alsof ze je grote gunsten
verleenden. Wij haten ze en wij verachten ze. En wij zijn vast besloten niets meer te
kopen dan hetgeen wij absoluut en onontbeerlijk nodig hebben. Wij zetten nooit een
voet meer in een koffiehuis, waar ze trouwens niets meer hebben dan allervieste
uitschot en ersatz; wij mijden zoveel mogelijk de restaurants, waar je walgt
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van wat ze eten noemen; en zie mijn pak: 't is meer dan vier jaar oud en het glimt als
een spiegel; maar ik draag het en ik zal het blijven dragen, tot het op de draad versleten
is.
- Nog nooit, voer mijn vriend geestdriftig-opgewonden voort, - nog nooit heb ik
mij trotser en gelukkiger gevoeld, en nog nooit heb ik beter, en zuiniger en tevredener
geleefd, dan sinds ik actief lid van de Antikopersbond geworden ben. Mijn gezondheid
is erop vooruitgegaan en ik denk erover om renderende aandelen in een of ander
goed fonds te nemen. Ik maak economies voor later, na de oorlog, als we weer zullen
kunnen leven en van ons geld genieten. En meteen maken we ‘zwarte lijsten’ op:
lijsten van fournisseurs, die zich speciaal onhebbelijk gedragen hebben en die wij
na de oorlog onverbiddelijk zullen blijven boycotten. Er staan al heel wat namen op
en het aantal neemt dagelijks toe. En wat de Bond zelf betreft: reeds meer dan
vierhonderd leden, alleen in deze stad; en wij zijn druk bezig met afdelingen in de
andere steden op te richten! Ik hoop dat je meedoet, dat ik je als lid mag aangeven.
- Hoeveel, mijn vriend, bedraagt het lidmaatschap? vroeg ik.
- Slechts twee vijftig per jaar; we hebben weinig of geen onkosten.
- En heb je ook reeds veel dames-leden, amice?
Er kwam iets als een weifeling in de hartstochtelijke ogen van mijn vriend en hij
schetste een diep-teleurgesteld gebaar.
- Helaas, haast geen, bekende hij neerslachtig. - Het is een wanhoop met de dames.
Die kopen maar, zonder op de prijs te letten. Je weet niet hoe dat ons ergert. 't Is om
erbij te huilen. En het is ook een schande, want terwijl de man zich halfdood werkt,
maken zij de boel maar op en klagen nog op de koop toe, dat ze geen kleren aan hun
lijf meer hebben.
- Hierin hebben zij misschien geen ongelijk, amice. Ik weet niet of 't je opgevallen
is, maar hoe duurder de dameskleren worden, hoe minder de dames - in de letterlijke
zin - om 't lijf hebben. Hoe dan ook, ten zeerste raad ik je aan, in 't belang van de
Bond, damesleden aan te werven. Met en door hen valt of staat de onderneming. Heb
je niets anders meer om aan te trekken dan het schunnig pakje dat je thans draagt?
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- Jawel; ik heb er nog een paar betere, maar ik houd ze in ere.
- Trek er spoedig een van aan, amice, mitsgaders andere laarzen. Ga naar de dames
toe en zeg hen dat die nette kledingstukken meer dan vijf jaar oud zijn. Ze zullen je
geloven. Vrouwen geloven alles. Ze zullen je bewonderen, lid van de Bond worden,
en misschien iets van je beginselen in praktijk brengen.
Hij stond op, aangemoedigd, ofschoon niet overtuigd.
- Ik wil het toch wel eens proberen, zei hij.
- En, voegde ik er als slotrede aan toe, - wend je bij voorkeur tot dát soort van
dames die zelf 't geld moeten verdienen dat ze verteren, ik geloof dat je bij hen de
meeste kans op succes zult hebben.
Ietwat vreemd keek hij mij aan, glimlachte even, knikte een paar malen met het
hoofd, en ging.
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De laatste
Aan luitenant Henri Rolin
Toen ik de schone brieven had gelezen ben ik er mijmerend en ontroerd mee
weggegaan en komen zitten aan de rand van 't stille vennetje, op het donzig mos, in
de lichte schaduw van de zacht-suizende dennen...
Het water lag te dromen. Het spiegelde ongerimpeld de diepe blauwe hemel en
de slanke, vleeskleurige stammen van de dennen. Een kwikstaartje zat op een buigend
rietpijltje te wiegelen en over de witte waterbloempjes met oranje-gele hartjes
zweefden fijne blauwe waterjuffertjes met doorschijnende vleugeltjes in een
ternauwernood hoorbaar geruis, als van heel dunne zijde of gesponnen vlas. De grote
eenzaamheid en stilte alom was van een indrukwekkende plechtigheid. De frisse,
groene gagel geurde in de zonnewarmte om de oevers, en de statige beuken en eiken
spanden hun kruinen ten hemel, als grote, oersterke schermen van veiligheid en
pracht. Er was slechts één geluid, dat stoorde in die grootse harmonie van rust: een
dof en log gerommel, dat van de zuidelijke einder scheen te komen. Het bonsde af
en toe, in zware, diepe ondertoon en het leek of de vreedzame aarde er telkens van
beefde. Het was de verwijderde stem van het oorlogskanon, de gruwel, de nooit meer
loslatende nachtmerrie van het hedendaagse leven!
Ik dacht en mijmerde; en bij de verre, doffe tonen van het wreed geluid haalde ik
de schone brieven weer te voorschijn en las ze nog eens over.
Hij, die ze had geschreven, was, met nog een broer, die zwaar gewond lag, de
laatste van vijf zonen. De een na de ander had hij ze naar het oorlogskerkhof weg
zien dragen. De jongste van allen, naast wie hij maanden lang geleefd had, was pas
in zijn armen gestorven en nu stond hij als de laatste van zijn stam alleen in het veld
van plicht en eer! Genoeg, zeiden zijn
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chefs: men spare hem, de laatste! Genoeg, genoeg! schreiden zijn ouders; en zij
smeekten hem terug te komen. Drie broeders gesneuveld, één tussen leven en dood
en hijzelf reeds driemaal gewond; het was genoeg; het was te veel; er zijn grenzen
aan alles!
Het was genoeg voor allen, maar niet voor hem. Hij had het commando van zijn
jongere broeder overgenomen; en nu was er slechts één groot, vurig verlangen in
hem: de taak van zijn broeder voort te zetten; te doen wat die gedaan zou hebben,
als hij had mogen blijven leven!
Hij smeekte op zijn beurt, dat men hem deze uiterste plicht van liefde en piëteit
toch niet ontnemen zou. Evenals Uilenspiegel de as van zijn beminde vader, die op
de brandstapel gestorven was, elk uur van de dag en de nacht op zijn hart voelde
kloppen, zo voelde hij, de laatste, het warme, lieve bloed van zijn beminde jongste
broeder door zijn eigen aderen vloeien, zoals hij het, in de afgrijselijke ure van
doodsstrijd en van wanhoop, over zijn klamme handen had gevoeld; en dat schreef
hij aan zijn ouders die hij aanbad, en dat schreef hij aan zijn chefs, die hij vereerde.
Het was een strijd van alle uren. Genoeg, genoeg; gij moet hier weg! herhaalden
zij steeds allen. - Ik wil, ik zál, antwoordde hij; - maar nú nog niet; later, láter, als ik
zijn werk, zijn plicht geheel volbracht zal hebben. En de strijd blééf duren; hij klampte
zich aan de dagen, aan de uren vast; zijn gefolterd gemoed werd langs alle kanten
heen en weer getrokken en geslingerd; maar hij kon daar niet weg, hij kón geen
afscheid nemen van de dierbaar-droeve plek, waar zijn broeders gevallen waren; het
was als hoorde hij vanuit het graf hun verwijtende stem opstijgen; het was als voelde
hij hun wanhopige smart, bij wat hijzelf als een afvalligheid, bijna als een verraad
aan het offer dat zij voor het vaderland gebracht hadden, beschouwde.
Toen kwam de Vorst in eigen persoon naar hem toe. De Laatste sidderde. Want
wat de Vorst verlangde moest gelden als een bevel, waartegen hij zich kon, noch
mocht verzetten. De Vorst kwam naar hem toe en sprak met hem, zacht, gemoedelijk,
vertrouwelijk en lang. De Vorst drukte geen wensen uit die golden als bevelen: Hij
prees zijn heldenmoed
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en het heldhaftig, zelfverloochenend lijden van zijn gesneuvelde broeders en van
zijn zwaarbeproefde ouders; Hij trachtte hem te sterken en te troosten; Hij zei, dat
hij, en zijn stam, en zijn naam te eeuwigen dage de glorie en de trots van het herrezen
vaderland zouden zijn.
De Laatste luisterde, in roerloze ontroering, naar die schone woorden. En hij dankte
zijn Vorst, niet alleen om wat Hij zei, maar ook en bovenal om wat Hij niet zei,
omdat Hij niet uitsprak de gevreesde woorden, die zijn levenstaak van piëteit en
broederlijke liefde zouden onderbreken. En hij schreef aan zijn ouders wat de Vorst
hem gezegd had: en hij wist dat zijn innig-geliefde ouders voortaan vrede zouden
hebben met zijn vast besluit en zijn gewetensplicht; hij wist dat zij nu weer geduldig
en grootmoedig zouden wachten, tot zijn heilige taak geheel volbracht was.
Zo spreken zijn brieven. Zo las ik ze, en las ze weer, daar, in de stille, plechtige
eenzaamheid van 't woud, aan de oever van het vennetje, waarin de grootse hemel
en de statige bomen zich weerspiegelden. Ik las ze bij het zwaar en ver gedreun van
het geschut, dat misschien zijn geschut was; en ik dacht aan die grote, ernstige piëteit,
aan die vrome broederliefde, waarin zich de liefde voor het vaderland versmolt en
waarmee het zich vereenzelvigde. Er klonk geen enkel woord van haat uit zijn brieven;
niets dan liefde; de liefde voor het land, de liefde voor het warme, dierbaar
broederbloed.
De zware, verre stem dreunde en dreunde, telkens weer, in lange, doffe sidderingen,
door de stilte en de eenzaamheid. En ik vergat het wrede van de oorlog; ik voelde
niets meer dan een wil in dat somber geluid: de wil van een land en een volk; de wil
en het recht tot het leven van een ras dat nog zulke zonen heeft.
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De boer
De Vlaamse boer werkt op zijn land met ploeg en paard. Hij heeft angstige tijden
doorgemaakt; dagen en nachten gevreesd, dat de Duitsers hem zijn paardje zouden
komen afnemen. Zijn koeien, zijn kalveren, zijn zwijnen, hebben ze meegenomen.
Maar 't paardje was te oud, te slecht, te zwak; zij konden er niets mee uitvoeren en
hebben 't hem gelaten. De boer treurt niet. Die wrede tijden zijn voor hem goede
tijden geweest. Hij heeft geen vee, geen graan, geen voeder meer, maar hij zit dik in
't geld en heeft het opgepot in stenen potten, die in diepe schuilplaatsen begraven
liggen.
Nu zorgt hij alweer voor de toekomst. Hij ploegt zijn akker om, waarin hij straks
het zaad der komende oogsten zal strooien. Elke korrel is als het ware een goudstuk,
dat gouden vruchten dragen zal. Goddank dat ze zijn afgebeulde paardje hem gelaten
hebben!
Het is een mistig-grijze dag van eind oktober. De grond is nat en week en de
rechtgetrokken voren glimmen, met een malse, vette glans. De bomen en de struiken
om de akker heen zijn half ontbladerd en dragen gele en bruine tinten. Veel kraaien
zweven krassend heen en weer.
In de verte gromt aanhoudend het kanon. Maar dat hoort de boer allang niet meer.
Dat behoort nu eenmaal bij 't landschap, dag en nacht, sinds meer dan vier jaar reeds.
Ongestoord trekt hij met zijn ploeg de lange, rechte voren, de ene naast de andere,
ginds van aan 't uiteinde waar de elzenstruiken bruinen, tot aan de rechte steenweg,
waar de jonge beuken gelen. Af en toe laat hij zijn armzalig paardje even uitblazen.
Het mocht eens plotseling neervallen en niet meer overeind kunnen! Hoe zou hij 't
land dan verder omploegen? Met bezorgdheid kijkt hij naar het zwoegend lijf, waarvan
hij al de ribben tellen kan en naar de dikbehaarde
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benen, die soms knikkend bibberen.
Ginds, over de steenweg, is er af en toe een grote drukte. Er is die dag veel meer
beweging dan op andere dagen. Voortdurend passeren grijs-gehelmde, gepakte en
gezakte troepen en er is druk getrek van allerhande voertuigen: wagens, karren, auto's
en kanonnen, alles in één zelfde richting: van west naar oost.
De boer ziet en constateert dat, zonder er verder over na te denken. Hij heeft al
zoveel vreemds en onbegrijpelijks bijgewoond, gedurende al die lange jaren. Boven
zijn hoofd hoort hij talrijke vliegmachines ronken; en angstig kijkt hij even op. Daar
houdt hij niets van; daar is hij vreselijk bang voor. Die akelige dingen gooien bommen,
vermoorden mens en dier. Toch is hij spoedig weer gerustgesteld. Hij ziet de zwarte
kruisen onder aan de vleugels, en murmelt in zichzelf: ‘O, 't zijn van de goeje.’ De
‘goeje’ zijn de Duitse: die gooien niet met bommen. De andere zijn de ‘kwaje.’ De
boer ziet ze zoemend in 't oosten verdwijnen en gaat weer rustig ploegend heen en
weer over zijn akkerland.
Dan heerst er een tijdlang een grote stilte over 't veld. Men hoort, behalve 't
eindeloos en ver gedommel van de kanonnen, niets anders dan het droeve krassen
van de kraaien in de nevelige lucht.
Eensklaps, komend uit het westen, verschijnen vier ruiters op de steenweg. De
boer ziet ze, en kijkt ietwat verwonderd. Zij zien er anders uit dan degenen die hij
al de laatste jaren heeft ontmoet. Zij zijn niet in het grijs, maar in 't lichtbruin gekleed
en loeren vorsend, rechts en links. Hun karabijnen zijn gemikt, klaar om te schieten.
Zij ontwaren de boer en roepen hem met grote wenken tot zich. Hij aarzelt even,
drijft zijn paard met ploeg de richting van de steenweg uit.
- Boerke! roept een van de mannen in duidelijk Vlaams; - zeg, Boerke, zijn d'r
hier gien Dutsen meer?
- 'k En weet het niet, antwoordt de boer, zijn paard ophoudend; - d'r zijn d'r toch
vele vertrokken. Moar wie zijde guider?
- Zie-je da niet! lacht de ruiter: - We zijn de Belgen!
- De Belgen! Komen d'r nog meer? vraagt de boer diep-ver-
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baasd.
- Ho!, joa 't, zulle: nog duizenden en duizenden!
En werkelijk, terwijl de ruiter spreekt, ontstaat er een rumoer in de verte; en de
boer ziet de vaderlandse troepen naderen, in dichte gelederen.
Hij blijft daar even staan, en roerloos ziet hij ze voorbijtrekken. De mannen schijnen
zwaar vermoeid, maar de gezichten stralen en velen zingen liederen. Anderen bijten
gulzig in witte rapenknollen, die zij zo uit de grond hebben gehaald. Het groene loof
hangt er nog aan en fladdert hier en daar onder hun opmars mee, als groene
triomflinten door het gewemel van de lichtbruine troep.
De boer staart en staart, als aan de grond vastgegroeid. Hij kan zijn eigen ogen
niet geloven. De vaderlandse legers hebben dus eindelijk overwonnen en er zal nu
vrede komen! Vrede, en geluk, en vrijheid, en voorspoed! Hij denkt aan zichzelf,
aan al het geld dat hij verzameld heeft en dat nu in de grond verborgen zit, als de
opgehoopte weelderige oogst van de toekomst. Moet hij nu niets meer doen; zal hij
nu maar alles laten staan en van zijn rijkdommen genieten!
Even vallen hem de leidsels uit de handen en hij staat daar, als verlamd. Doch
slechts een ogenblik. Hij denkt alweer aan 't tegenwoordige. Hij grijpt opnieuw naar
het handvatsel van de ploeg; en verder trekt hij de rechte, malse voren, de ene naast
de andere, van 't ene eind van 't akkerland naar 't andere, met stugge wilskracht,
zonder tijdverliezen, als een wroetdier aan zijn bekrompen eigen taak gekluisterd,
terwijl het grootse epos, dat het aspect van de wereld zal veranderen, zonder meer
zijn aandacht te boeien, onder zijn ogen, in de gouden luister van de herfstbladeren,
met het geruis en gedreun van een zee, over de rechte steenweg blijft voorbijtrekken.
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De vergeten clausule
De gruwelijke nachtmerrie is dus geëindigd! De oorlog is uit! Gedurende dagen en
dagen kon de betekenis van deze wereldgebeurtenis niet tot mij doordringen. Nu pas
begin ik het te ‘realiseren’ zoals men hier zegt.
Ik heb de voorwaarden van de wapenstilstand met aandacht gelezen. Veel mensen
vinden ze te sterk, te onmeedogend. Ik ook vind ze op een enkele plaats te hard, maar
verder acht ik ze nog veel te zacht.
Als ik er iets in te zeggen had gehad, dan zouden de Duitsers geen 5000 kanonnen,
30000 machinegeweren, 2000 vliegtuigen, enz. hebben uit te leveren, maar al hun
kanonnen, en al hun machinegeweren, en al hun onderzeeërs, slagschepen en kruisers,
met één woord, hun ganse oorlogstuig! Zij hebben die dingen niet meer nodig. Die
hebben nooit anders dan kwaad gesticht in de wereld en wel in de eerste plaats in
Duitsland zelf. En Krupp en soortgelijke moordtuigkrochten zou ik tot de bodem
doen vernielen, er zouden geen twee stenen op elkaar van blijven staan; en in de
omgeploegde grond zou ik te eeuwigen dage aardappelen, bonen en dies meer doen
planten en zaaien, zodat die ellendige plekken, in plaats van kogels en granaten op
te brengen om er mensen mee te vermoorden, eindelijk eens vruchten zouden dragen,
die de mensen laten leven.
De onverwijlde ontruiming van België en Noord-Frankrijk zou er, in mijn
bepalingen, inderdaad een onverwijlde zijn geweest. Niet veertien dagen, maar op
zijn allerhoogst vier dagen zouden zij daarvoor gekregen hebben. De Duitsers hebben
in de laatste tijd afdoende bewezen, dat zij hard genoeg kunnen lopen als het erop
aankomt. Ik zou hen dus nog een laatste maal op de proef hebben gesteld, niet om
het genoegen ze hals over kop te zien hollen, maar om hen te
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beletten nog meer te stelen en te vernietigen dan ze reeds, in die ongelukkige streken,
gedurende meer dan vier eindeloos lange jaren, zo overvloedig gedaan hebben.
Doch in mijn wapenstilstandsbepalingen zou niet de zware en wrede paragraaf
van de blijvende blokkade voorgekomen zijn.
Duitsland, niet alleen zijn vroegere regering, maar ook de ganse Duitse bevolking,
heeft zich door deze oorlog aan een gruwelijke en schandelijke misdaad schuldig
gemaakt. Thans horen wij, vanuit Duitsland, ontelbare afkeurende stemmen opgaan
en zien wij daar een revolutie losbarsten, die het snode werk van de heersers en
tirannen omverwerpt. Dat is goed. Doch men vergete nooit, dat die gebeurtenis enkel
en alleen aan de complete, geleden nederlaag te danken is. Ware de door de militaire
partij verzonnen schurkenstreek geslaagd, dan zouden er wellicht, op de zeventig
miljoen inwoners van Duitsland, geen zeventig individuen gevonden zijn om de
mensonterende wandaad af te keuren.
Duitsland, - ook het tegenwoordige Duitsland, - heeft dus niet het minste recht op
enige achting of waardering. De grote schuldigen, - de chefs, van wie de namen
welbekend zijn - moeten en zullen, óf door Duitsland zelf, óf door het wereldgerecht,
als gewone moordenaars en misdadigers gevonnist worden; maar ook het volk, de
grote, bedrogen en toch schuldige massa, zal, van haar kant, lang en veel moeten
boeten en lijden.
Er zijn twee uitkomsten. Ofwel men wil dat slaafse en schuldige volk vernietigen
en dan moet er van geen wapenstilstand sprake zijn; ofwel men wil het laten leven
om tot betere inzichten te komen; en dan moet men het de middelen geven tot bestaan,
met andere woorden: het voeden!
Ik verkies dit laatste, al was het ook maar uit louter eigenbelang. Ik meen dat de
wereld niets geen voordeel heeft aan een totaal vernietigd Duitsland, terwijl een beter
Duitsland, een Duitsland, dat zijn sociale achterlijkheid van ruim een eeuw zou weten
in te halen, de wereld nog grote diensten kan bewijzen.
In de voorwaarden voor de wapenstilstand is echter een belangrijke clausule
vergeten.
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Er staat daar ergens in Berlijn een standbeeld, een houten reuzengedrocht, vol geslagen
met spijkers, van de beruchte veldheer Hindenburg.
Dat sinister ding mag niet vernietigd worden. Wij moeten het hebben. Het moet
ons afgeleverd worden met een van de reuzenkanonnen die destijds Parijs beschoten
en ik wens het te eeuwigen dage te zien opgesteld in 't bos van Saint-Gobain, onder
de hoogvlakte van Laon: houten spijker-Hindenburg gedrochtelijk oprijzend midden
in de bomen, met het gedrochtelijk kanon tussen zijn gedrochtelijke spijker-poten,
als het monstrueus symbool van brute kunst in dienst van brute macht.
Daar moeten de generaties naar komen kijken!
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Louis
Louis heb ik naar de oorlog zien vertrekken...
Het is gebeurd op een heel vroege ochtend, een der laatste dagen van juli 1914.
Louis lag rustig te slapen, toen midden in de nacht aan zijn deurtje werd geklopt.
Hij trok zijn raam open en keek naar buiten.
Daar stond, in de stille zomernacht, de dorpsveldwachter, met een papier in de
hand. Louis zag vagelijk 't papier witschemeren en zag ook vagelijk dof-glanzen de
koperen uniformknopen van de tuniek van de veldwachter.
- Wat is er? vroeg hij verbaasd.
- Mobilisatie-bevel, morgenochtend met de eerste trein vertrekken, zei de
veldwachter.
- Och kom, lachte Louis ongelovig. Het was een vrolijke, zonnige jongen, die de
dingen altijd heel licht opnam.
- Gereed zijn, zulle, of anders wordt ge met de gendarmen gehaald. Hier is 't
papierken! En de veldwachter lei het akelig stuk buiten op de vensterrichel en trok
haastig verder. Hij had nog veel meer zulke noodlottige papieren in de hand.
Ik heb hem zien vertrekken...
Zijn vrouw deed hem in de vroege ochtend uitgeleide tot aan het treintje en zij
snikte onbedaarlijk in het wild kabaal van de dreigende soldaten.
Zij hadden geen kinderen. Met zijn vertrek verloor zij alles, álles. Haar bleef niets
meer over, niets dan de lege, absolute verlatenheid.
Die vrouw heeft lang en veel geschreid. Nooit heb ik een enkel ogenblik in haar de
minste hoop kunnen doen opleven. En ook zijn brieven, die toch altijd opgewekt en
gerust-
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stellend waren, konden bij haar het akelig voorgevoel niet wegnemen, dat het hem
slecht zou gaan, dat hij sterven zou. Hij was in Luik, hij was in Leuven, hij was in
Antwerpen. En het gaf niets of hij ook telkens schreef dat hij nog gezond en ongedeerd
was: zij bleef ontroostbaar; zij schreide hopeloos en herhaalde onveranderlijk:
- Ge zult het zien, dat het slecht met hem zal eindigen.
Toen kreeg zij op een ochtend bericht, dat hij in Holland over de grens gekomen en
in een kamp geïnterneerd was. En toen eerst voelde zij zich van haar angsten verlost
en kwam de eerste glimlach als een weke zonnestraal over haar verflenst en verouderd
gezicht. Goddank! Hij was gered! En nu kon het haar niet meer schelen hoe lang de
oorlog ook zou duren; zij had eensklaps 't geloof terug gekregen; zij wist nu dat zij
hem zou weerzien! Gedurende de eerste maanden schreven zij geregeld aan elkaar;
maar toen kwam de strenge grensafsluiting en de brieven werden al schaarser en
schaarser en eindelijk hield alle verbinding op. Het deed er niets toe. Ik vernam dat
zij ginds, in het veroverd land volop moed bleef houden. Zij wist dat hij in veiligheid
was en dat zij hem eenmaal terug zou zien. Zo diep en hopeloos neerslachtig als zij
gedurende de eerste weken was geweest, zo moedig en vertrouwensvol bleef zij nu
al die lange maanden, al die jaren...
In het begin van verleden lente is 't gebeurd...
Het is gebeurd op een glanzende, stralende ochtend, ginds, ergens op het heideland.
De hemel was van 't zuiverst helderblauw, met donzig-blanke, lichte, glinsterende,
hoog-drijvende wolkjes. Alom zongen de vogels in de heesters en de bomen en de
weg strekte zich uit, recht en blond, op-en-neer deinend, van einder tot einder, tussen
bossen en landouwen. Soms waren 't lichte beukenbossen in hun teer-doorschijnend
lentegroen; soms waren 't zwarte dennenwouden, als ondoordringbare muren van
rouw.
Daar kwam de kleine, trage stoet. Voorop het militair muziekkorps, dat een
treurmars speelde. Onmiddellijk daarach-
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ter de doodkist onder zwart-geel-rode vlag, gedragen door zes geïnterneerde soldaten;
en eindelijk de groep van de kennissen en vrienden, die hadden mogen vergezellen.
De droeve tonen klonken zwaar en plechtig in de schone, rijke rust van de natuur.
De vogels zwegen even op de doortocht en zongen dadelijk weer luid zodra de stoet
voorbij was. De hoge, glinsterende, witte wolkjes schenen als lichte engelen in de
blauwe hemel met de rouwstoet mee te reizen. Zo kwamen zij aan 't verre dorpje en
aan 't kerkhof. Een korte dienst, daarbinnen, in het kerkje, en dan naar 't graf, waarin
de kist werd neergelaten.
De hoofden ontblootten zich, de knieën bogen, de handen vouwden samen en een
laatste maal speelde droef, en schoon, en indrukwekkend-plechtig, de muziek.
Toen gingen zij, in stilte...
Enkele maanden is dat nu geleden...
Zou men het haar geschreven hebben? Zou zij weten?... weten dat hij, die veilig
aan alle oorlogsgevaren ontsnapte, stierf van heimwee en van ziekte in ballingschap?
Ik had haar kunnen schrijven; ik had het móéten doen; maar ik durf niet, ik kán
niet...
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Naar aanleiding van een omelet
Wij reden samen, de vreemdeling en ik, per fiets door Gelderland. Het weer was
mooi en wij bewonderden de prachtige landstreek. De hei bloeide, paars-roze, onder
de wijde, blauwe hemel. Duizenden bijen zoemden over de wranggeurende
bloementrosjes en de grote, donkere wouden rezen als weelderige schermen van
kracht en schoonheid tegen de verre einder. Hier en daar blinkte een villa op, met
glinsterend-rood dak en gele of groene luikjes.
De vreemdeling kreeg honger. Wij hadden vroeg ontbeten; en toen hij zei dat hij
honger had, voelde 'k mij ook honger krijgen, met een gewaarwording van diepe,
toch niet onaangename knaging in de maag. Een hotelletje stond in de buurt en wij
togen erheen.
Er werd een omelet besteld. En na behoorlijk wachten kwam het bestelde, maar
leek niet op een omelet, zoals de vreemdeling en ik die kennen. Het was een droog,
taai ding, dat wel enigszins leek op flauwe, gele caoutchouc. De vreemdeling was
niet tevreden en schudde 't hoofd.
- Hoe komt het toch, vroeg hij, - dat men in Holland geen omelet kan maken?
Ik moest het antwoord schuldig blijven. Ik constateerde 't feit, zoals ik het reeds
meer geconstateerd had, zonder er een gegronde uitlegging voor te vinden.
- Men kán in Holland niet koken, dat is het! zei de vreemdeling mistroostig. En
hij betoogde:
- Zij bezitten hier de beste dingen van de wereld, maar weten er geen goed gebruik
van te maken. Geef b.v. eens precies dezelfde ingrediënten aan een Hollandse
kookvrouw en aan een Franse of Belgische kookvrouw. Zeg haar dat zij er precies
dezelfde schotels mee moet bereiden; en, als ze klaar zijn, ga dan eens proeven: de
Franse of de Belgische zal er iets
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heerlijks van gemaakt hebben; de Hollandse doorgaans een smakeloze knoeiboel.
- Let eens op, voer de spreker voort, - hoe ze hun spijzen behandelen, of, beter
gezegd: mishandelen. Kijk eens hier naar die plakjes tomaten. Waarom zijn ze niet
geschild? Waarom moet je dat met de harde, snijdende schil mee opeten, of deze
telkens, met weinig esthetisch gebaar, uit de mond halen? Hetzelfde met de bonen.
De draden zijn er niet goed afgenomen en blijven allerakeligst tussen je tanden zitten.
En zie me die gebakken aardappelen; dat lijkt naar niks, droge, hardkorstige schellen,
die je bijna niet naar binnen krijgt! Nu spreek ik slechts van wat hier voor ons op
tafel staat. Maar denk eens even na wat ze met hun vis doen. Heb je wel eens gelet
op die gekorven schelvissen, - krimpvis, zoals ze dat noemen - en heb je dat wel eens
geproefd? Al het smakelijke, al het sappige is er uit. Er blijft niets over dan een
droogkorstige boel, die absoluut geen smaak meer heeft. Het is een echte culinaire
ketterij. En dan heb je hun garnalen! Als er iets vies en smakeloos in de wereld is,
dan zijn het wel die stapels gepelde garnalen, zoals men ze in hopen achter de ramen
van de viswinkels ziet liggen. Wie heeft die gepeld? Welke handen hebben één voor
één die ongelukkige diertjes bevingerd? In welke krotten of stallen is de operatie
gebeurd? En hoe lang liggen ze daar, in de winkels, in zon en stof uit te drogen,
alvorens de keukenmeid ze als smakeloze, droge touwtjes op je tafel komt neerzetten?
Ik houd van garnalen, ik ben dol op garnalen, meneer; ik proef er de ganse frisse zee
in, maar dan ook alleen wanneer ik ze zelf één voor één op mijn eigen bord heb
uitgepeld. In Holland vindt men dat onfris. Ik vind het ander procédé oneindig veel
onfrisser. En trouwens: is het dan zó lastig om een vingerkommetje met water op
tafel te zetten? Wat de oesters betreft, die zulk een fijne tractatie mogen heten, daar
ben ik, als ze op zijn Hollands worden opgedist, zó innig vies van, dat er nooit meer
één over mijn lippen komt. Stel u dat even voor! Elke oester gaat door de hand van
de man die ze opendoet, wordt uit haar schaal genomen, de baard afgeknipt, nog van
ik weet niet welk gedeelte ontdaan, even in 't water gedoopt, weer in haar schaal
gelegd, op een plateau naast andere, evenzo behan-
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delde oesters gerangschikt, welk plateau dan op het hoofd van een jongen wordt
gezet, die ermee op een fiets springt en er zo open door de straten, in stof en rook en
wat al viezigheid ook tussen de huizen van een drukke stad mag zweven, bij je
aankomt! Zo krijg je die lekkernij op je tafel!... Voor mij, besloot de vreemdeling
met iets dweperigs in de stem, zijn rede... - voor mij is de oester als een teer geheim,
als een stille kelk van zaligheid, die slechts heel even mag geopend worden, om
dadelijk met al zijn frisse geur en fleur in het getabernakel van mijn maag te worden
opgenomen.
De vreemdeling zweeg en ik glimlachte.
- Waarom lach je? vroeg hij.
- Om niets; ik wou nog wel graag een stukje omelet hebben.
De vreemdeling staarde naar de lege schaal en schrikte.
- Gut! neem me niet kwalijk! riep hij.
In 't vuur van zijn betoog had hij, zonder het zelf te merken, herhaaldelijk zich
bediend en per slot van rekening tot het laatste hapje van die slechte, Hollandse
omelet verorberd!
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De laatste kerstnacht
De Belgen waren opgeschoten. Zij hadden, op enkele kleine afdelingen na, het dorpje
verlaten en de Fransen waren er in hun plaats gekomen.
't Was jammer dat de Fransen geen Vlaams verstonden, want inwoners en soldaten
konden het best met elkander vinden. Ze waren vrolijke lui, die Fransen, bijna als
Belgen en toch weer anders; ze namen de dingen licht op; ze monterden 't gemoed
van de droeve mensen helemaal weer op, en dat had men zó nodig, na die drie
eindeloze, sombere jaren van afgrijselijke Duitse heerschappij.
Het was Kerstavond en een opgewekte stemming leefde in het dorp. Voor het eerst
zou men toch nog eens, al was 't ook maar een heel klein beetje, feestvieren. In
sommige gezinnen, waar nog een ietsje meel en vet gebleven was, zou men wafels
bakken; en allen, ook de armsten, bezaten toch nog het een of 't andere: een stukje
ham, enkele eieren, een enkel flesje likeur of brandewijn, om de heug'lijke verlossing
te herdenken.
Het dorp had zwaar geleden. Meer dan tien dagen hadden de mensen, onder het
loeien en het barsten der granaten, in hun kelders doorgebracht en velen waren er
gedood en gewond. De huizen hadden geen ramen en geen daken meer, de kerk was
stukgeschoten, de houten windmolens lagen als gevelde reuzen op hun bermen neer.
Het kanon dreunde nog steeds in de verte, waar de verslagen Duitsers waren
afgetrokken en af en toe vielen er weer bommen op het dorp, waar zij onder het
ontploffen een stinkende, vuilgrauwe rook verspreidden.
Tegen drie uur, toen de vroege schemering reeds vaag begon te grijzen, zag men
een Frans officier, vergezeld van de schoolmeester, van huis tot huis in de straten
rondgaan. En de mensen, die zich reeds verlost en gered waanden, vernamen
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een angstwekkende tijding: de vijand schoot met gasgranaten op het geteisterd dorp
en zou het wellicht gans vernielen, zoals dat zijn gewoonte was met plaatsen die hij
niet kon houden. De Franse bevelhebber ried de bevolking aan voor enkele dagen te
vluchten.
Groot was de consternatie. De mensen schreiden en velen trokken dadelijk heen,
met allerlei beladen, zoals ze 't ook reeds drie jaar vroeger hadden moeten doen. De
lucht was ijzig koud en het begon te sneeuwen; de wreedheid van de oorlog kwam
opnieuw, als een kosmische ramp, over hen neer.
In 't kleine huisje op de hoek van de dorpsplaats, woonde de oude moeder met haar
dochter. Zij was reeds jaren verlamd en met de grootste moeite had men haar beneden
gebracht in de kelder, waar de dochter naast haar sliep en haar verpleegde. Aan
vluchten was geen denken voor die beide vrouwen. Toen de Franse officier met de
schoolmeester bij hen kwam konden zij slechts hopeloos over hun ongeluk schreien.
De officier begreep het geval en had medelijden. Hij liet enkele mannen komen,
die de kelderrramen goed dichtstopten en gaf aan beide vrouwen een gasmasker en
wees hun hoe ze het moesten aantrekken. Hij informeerde of ze wel 't nodige aan
levensmiddelen bij zich hadden, drukte meewarig de verschrikte oude in haar bed
de hand, wenste hen beiden ‘bonne chance,’ beloofde hen de volgende ochtend vroeg
te komen opzoeken en ging verder, met zijn mannen en de schoolmeester. In de
dalende schemering, die in de dichte kelder reeds volop nacht geworden was, klonk,
met trapsgewijze toenemend geweld, het aanloeiend geraas van het bombardement.
Traag en angstwekkend verliepen de uren. In de nachtelijke stilte klonk elke
losbranding als een cataclysme. De laatste pannen ratelden van de wrakkige daken,
de binten kraakten en ploften neer, de glasscherven rinkinkelden.
De oude, verlamde moeder in haar bed liet af en toe een klagelijk gekreun horen.
De dochter had haar kaarsjes aangestoken vóór het Lievevrouwebeeld, dat tussen
artificiële
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bloemen op een lege ton als op een klein altaartje stond en bad geknield, met
vroom-gevouwen handen. Eensklaps ging buiten in de nacht, tussen de knetterende
slagen door, een helder-schone zangstem op, die op de begeleiding van een harmonica
zong:
‘Minuit, chrétiens, c'est l'heure solennelle...’
De dochter sidderde en rees overeind, met star-geïnspireerde ogen. Het klonk zó
schoon, zó nobel, zó groots: het golfde en deinde hoog-gedragen door de tragische
kerstnacht heen, hoger en sterker dan al het razend gedruis van de vernieling, als een
hemelse stem van serene troost en van liefde, die de droeve mensen zacht, maar
dringend en meeslepend tot zich riep.
- Moeder! Moeder! Huert ge dat? Hoe schuene! Hoe schuene! jubelde de dochter.
En de emotie greep haar plotseling overweldigend aan en zij barstte in luide snikken
uit. Toen gebeurde er iets heel vreemds. De hele kelder scheen zich als een donderende
krater te openen, een vuurgloed laaide en spuwde en doofde dadelijk uit, een dichte,
sissende rook vulde de omgewoelde ruimte. De schone zangstem had gezwegen, een
ratelend gedruis van neerstortend puin dreunde nog even na...
Toen de officier de volgende ochtend in de vroegte kwam kijken, kon hij nog min
of meer de plek ontdekken waar het huisje eenmaal gestaan had.
Het bombardement had opgehouden.
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De pest
Mijn vriend de schilder en ik hadden het over de pest... Niet over de Aziatische, de
vernielster van levens bij duizenden en duizenden, zoals ze meekomt met de oorlog
en de hongersnood; maar over de stille pest, de intieme pest, de individuele pest,
belichaamd in de nietsdoener, die de nuttige tijd van de vlijtige werker komt roven.
Wie heeft die in zijn leven niet gekend en eronder geleden? ‘Le raseur’ noemen
de Fransen die ellendige, ongewenste indringer; en een Frans spreekwoord zegt:
‘L'oisif est la peste du travailleur.’
‘Ik,’ zo sprak mijn vriend de schilder, ‘heb eindelijk, na heel veel lijden, de Pest
glansrijk overwonnen. Ik wil je, uit oude vriendschap, het recept mededelen: het is
onfeilbaar.
In die tijd waarvan ik spreek, en die dateert van enkele jaren vóór de oorlog, kreeg
ik herhaaldelijk op mijn atelier bezoek van een meneer, die deed alsof hij kwam om
schilderijen te kopen, doch die telkens maar weer kwam en wegging zonder ooit iets
te nemen. Ik had het nodig in die tijd; ik bleef maar aldoor hopen en verwachten; tot
het mij ten slotte duidelijk werd, dat die meneer slechts een paar uurtjes van zijn
overvloedige tijd bij mij passeren kwam en dat ik hier te doen had, niet met een
kunstliefhebber en eventuele kunstkoper, maar met een aller-abominabelst exemplaar
van wat wij in de ateliers de Pest noemen.
Ik nam het besluit, op welke wijze dan ook, daar een eind aan te maken.
Eens kwam hij, op een heerlijke lente-ochtend, terwijl ik, in mijn tuin, vlak bij
mijn atelier, een verrukkelijk motief van bloeiende fruitbomen aan 't schilderen was.
Ik had wel kunnen huilen toen ik hem daar zo ineens vóór mij zag staan. Het
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was een onuitsprekelijk zacht-mooie ochtend van zon en nevel, een vluchtig effect
van een buitengewone teerheid en fijnheid, iets om dadelijk met al je gespannen
zintuigen vast te houden, te doordringen en, zo mogelijk, weer te geven.
- Neem me niet kwalijk dat ik voortwerk, smeekte ik bijna. En ik schilderde door,
met gefronste wenkbrauwen en zenuwachtig-bevende hand.
Hij had daar niets op tegen. Wel integendeel. Het interesseerde hem ten zeerste
om aandachtig waar te nemen hoe ik werkte. Hij nam zelfs een tuinstoeltje, stak een
sigaar op, en ging achter mij zitten.
Het was of er een lamheid in mijn geest en in mijn hand en ogen kwam. Al het
mooie van het tafereel verdoofde, de frisheid ging eraf, ik wist geen mooie toets meer
op het doek te brengen. 't Effect verzwond, de charme was verbroken, alles werd
anders dan ik wilde en bedoelde. Ik lei weldra mijn borstels neer en zuchtte,
gecrispeerd:
- Het gaat niet meer; 't effect is voorbij; ik zal het moeten uitstellen tot morgen.
- Vreselijk jammer; vreselijk jammer; ik vond het juist zo interessant! jammerde
de Pest teleurgesteld.
De volgende ochtend was hij daar weer. Ik dacht krankzinnig te worden van ergernis
en woede. Ik was namelijk genoodzaakt geweest alles wat ik de vorige dag in zijn
ellendige aanwezigheid geschilderd had als waardeloos weer uit te krabben; en
nauwelijks was ik weer op dreef, of daar kwam hij mij nog eens folteren! Zonder
een ogenblik te aarzelen legde ik palet en penselen neer en zei kortaf, zonder de
minste plichtpleging:
- Pardon, meneer, maar ik kan niet werken als er iemand naast mij staat.
- Is 't waar! riep hij, ten zeerste verwonderd en, naar het mij voorkwam, over mijn
ontzetting geamuseerd. En nogmaals bleef hij daar staan lanterfanten en leuteren,
ruim een uur.
Toen besloot ik er een stokje voor te steken.
Ik rekende uit welke materiële schade hij mij, enkel voor dat éne schilderij, reeds
had berokkend.
Gesteld dat ik gedurende een week vier uur per dag aan dat

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

651
doek zou werken om het af te krijgen en dat het dan een commerciële waarde van
een duizend gulden hebben zou. Dat was dus vierentwintig uur werken of veertig
gulden per uur. Gedurende vijf uur had hij mij systematisch het werken belet: ergo
tweehonderd gulden. Daarenboven had ik drie uur nodig gehad om, ook door zijn
schuld, uit te krabben en weer over te schilderen. Ergo: nog eens honderdtwintig
gulden. En ten slotte had mijn schilderij, door al dat gewurm, verloren aan frisheid,
dus ook een geldelijke waarde, en die schatte ik op honderdtachtig gulden. Dat maakte
dus samen een ronde som van vijfhonderd gulden!
Zonder een seconde te aarzelen maakte ik de rekening aldus op en zond hem die
over de post.
- En... het resultaat? vroeg ik glimlachend.
- Het geld wacht ik nog steeds; maar laat ik je zeggen: ik gaf er nog graag
vijfhonderd bij, als ik een paar jaren vroeger op dat geniaal idee gekomen was.
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België bevrijd
De zevende oktober 1914 verliet ik mijn buitenverblijf in Vlaanderen, met de
bedoeling een week in Holland door te brengen en daarna naar Vlaanderen terug te
keren. De negende oktober viel Antwerpen; de dertiende kwam Gent in net bezit van
de Duitsers en twee dagen later bezetten zij de Vlaamse kust, elke verbinding tussen
het vaderland en mij afsnijdend. Ik dacht acht dagen weg te blijven; het is vier jaar
en twee maanden geworden, vóór ik weer de voet op mijn geboorteplaats mocht
zetten. Ik meende dat dit weerzien, ondanks alles wat gebeurd was, voor mij een
grote vreugde zou zijn. 't Is mij een diep-schrijnende smart geweest. Ik heb het wrange
gevoel gekend, bijna een vreemde, een gederacineerde in mijn bloed-eigen en zo
welbekende land te zijn. Niet dat de mensen er mij onvriendelijk bejegenden.
Integendeel: zij waren allen verheugd mij na zoveel jaren terug te zien en betuigden
dit gulhartig; maar de mensen waren veranderd, evenals het land anders geworden
was: wij hadden de eerste dagen geen voeling met elkaar.
Ik betaalde iets in een landelijke herberg, die nog min of meer overeind stond, met
een zilveren vijffrankstuk, en de waardin zette de grootste ogen van verbazing en
bewondering op en riep hartstochtelijk haar man en haar dochters bij zich, om dat
ongelofelijk wonder te aanschouwen.
Dat deed mij vreemd en pijnlijk aan. Ik voelde de afstand, de verwijdering, en
iets, als 't ware, van het vele dat die mensen tijdens mijn langdurige afwezigheid
moesten geleden hebben. De vrouw gaf mij terug in een soort muntpapier dat ik niet
kende: kleine briefjes, die op trambiljetjes leken en eigenaardige rondeeltjes, die
deden denken aan papieren knopen met blikken randjes. Ik vroeg met enige
verwondering of dat de nieuwe pasmunt was. Zij verzekerden mij met ernstige over-
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tuiging, dat er sinds lang geen andere bestond, en de vrouw voegde erbij:
- Ge keun wel zien da meniere sedert lank in den Belziek nie mier geweest 'n hee.
Weer voelde ik schrijnend het vreemde, de verwijdering, de lange, lange
afwezigheid. Ik ging te voet door 't land, vele uren. Een ander verbindingsmiddel
was er ook niet. Op 't eerste zicht scheen er niet veel veranderd. Het leek 't gewone,
welbekende, Vlaamse winterlandschap. Er stonden nog huizen, kerken, molens,
bomen. Maar geen enkel huis was ongeschonden, geen toren helemaal gaaf, geen
molen zonder gaten.
Het land was verder stil, heel stil. Slechts hier en daar een boer, die zijn land
bewerkte, meestal met een koe, die in plaats van een paard vóór de ploeg was
gespannen. Die koe dan had hij dagen lang ergens verstopt; zij was aan de algemene
rooftocht ontsnapt en had nu onschatbare waarde.
Ik kwam op mijn geboortedorp. Mijn geboortedorp is zwaar geteisterd. Ik zocht
van verre naar de kerktoren en vond hem niet meer in het landschap. Ik zocht naar
de drie welbekende, hoge molens en zag er niet een. Ik kwam in de grote dorpsstraat
en 't scheen mij toe of al de huizen onder elkaar een dronkemansdans hadden
uitgevoerd en in die gekheid van gebaren plotseling gestold waren gebleven.
Enkele mensen schoven stil over de straat. Ik sprak er een aan. De man was diep
verheugd mij terug te zien. Hij schudde mijn hand en er kwamen tranen van ontroering
in zijn ogen.
- Da we toch eindelijk verlost zijn, meniere! Da we toch eindelijk verlost zijn!
was zijn hartekreet.
Al het overige telde niet meer mee. Hij keek naar de ruïnes, haalde zijn schouders
op, jubelde nog eens:
- Da we toch bevrijd zijn, meniere! Da we goddank toch bevrijd zijn!
Toen voelde ik mij reeds iets minder vreemd in mijn eigen, dierbaar land.
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De terugkeer
De mensen keren naar hun haardsteden terug... Niet alleen zij die meer dan vier jaren
in den vreemde hebben vertoefd, maar ook zij die onder het vuur van de opdringende
legers uit hun platgeschoten dorpen dieper het land in werden gedreven.
Daar lopen ze, over de eindeloze, slijkerige wegen, met allerlei beladen en bepakt.
Het zijn tragische optochten, als van uit de oude, wrede tijden. Velen vluchtten in
1914, toen de Duitse horden opdrongen; zij vluchtten nu ruim twee maanden geleden,
toen de Duitse legers, onder de onweerstaanbare stoot van de Geallieerden, voorgoed,
en laat ons hopen voor altijd, uit het zo schandelijk mishandeld land werden verdreven.
Daar trekken ze, in eindeloze kudden. De ogen staren somber, de gezichten zijn
vaal, als de tint van hun kleren, die lompen en rafels zijn geworden en geen kleur
meer hebben. Alleen nog hier en daar een jonge vrouw, die zich een ietsje heeft weten
op te knappen, met wat imitatie-bont, met een hoed van veren en van schelle linten.
Waar gaan ze heen? Naar het afgezonderd dorpje, naar het kleine, lieflijke
boerderijtje, dat zij in doodsangst onder het loeien en barsten van de bommen, hebben
verlaten? Zij weten niet of er nog een muur van hun huisje overeind staat; zij weten
niet of zij nog een enkel stuk van hun armzalig huisraad zullen terugvinden. Zij hopen
maar; hun verlangende ogen staren strak het sombere winterwesten in; hun lichamen
lopen voorovergebogen, alsof iets machtigs hen trok. Het is de geboortegrond die
trekt. Zij willen erheen, na al het zwerven in den vreemde, al vonden zij er niets
meer, al vonden zij niet eens de plek meer, waar hun dorp eenmaal gestaan heeft.
Heel enkelen hebben een of ander primitief vervoermiddel
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weten te bemachtigen. Een jonge, flinke man duwt vóór zich uit een kruiwagen,
waarop, midden in een hoop lompen en rommel, een oude man in elkaar zit gehurkt.
Hij glimlacht als onnozel en mummelt aanhoudend, met tandeloze mond. Een oude
vrouw volgt strompelend, op versleten klompen. Anderen hebben een hondekar, of
een kar met een ezeltje. Maar midden in de lamentabele troep nadert een span, dat
meer dan al het andere mijn ontroerde aandacht in beslag neemt.
Voorop zes mannen, als lastdieren met touwen en met riemen in 't lemoen
gespannen. Zij trekken, hijgend en zwetend van de inspanning, een zwaarbeladen
vrachtkar voort. In die kar is van allerlei boven op elkaar gestapeld: tafels, stoelen,
kasten, koffers, een ganse huisboedel. Daar tussenin krioelt het van vrouwen, kinderen,
grijsaards, naast een hok met enkele kippen en konijnen. Ik zie een oude vrouw met
loshangende haren, die als een grijze toverheks in elkaar zit. Vlak boven haar geeft
een jonge, bleke vrouw de boezem aan een zuigeling; en nog hoger staat een lange,
smalle kist onder een grauw lompenzeil, alsof 't een doodkist was.
Is het werkelijk een doodkist en ligt daarin een dode? Ik wil het weten en vraag
het aan een van de als lastdieren sjouwende mannen.
Jawel, het is een doodkist en een dode ligt erin: grootvader, drie dagen geleden in
den vreemde gestorven en die ze mee naar huis brengen, om hem op het
dorpskerkhofje te begraven. Het is de grond die trekt, de geboortegrond, waar wellicht
niet eens een dorpje en een kerkhofje meer bestaan.
Dat zijn de droevigen, de somberen, de tragischen, de van alles ontbloten. Maar
langs de weg staan andere, terugkerende vluchtelingen en die zijn minder droef en
tragisch en wachten kalm-geduldig, met hun gepak naast zich. 't Zijn meestal vrouwen,
dikwijls knappe, jonge vrouwen. Zij kijken in 't verschiet over de eindeloosheid van
de rechte weg en zodra een militaire auto aankomt (andere rijden er niet) dringen zij
naar voren en wenken met de hand.
Vaak snort de auto vlug voorbij, en de inzittende Belgische en Franse officieren
nemen geen notitie. Maar een enkele maal lukt het, de auto stopt, de officieren
glimlachen vriendelijk en de schatten worden opgeladen.
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De achterblijvers mopperen wat, het geeft een beetje jaloezie; maar er is niets aan te
doen; 't is een treffen, een kwestie van kans of geen kans; het is een soort van spel,
dat voortdurend weer herhaald wordt, tot het eindelijk met succes bekroond is.
Alleen de vertegenwoordigers van de sterkere sekse hebben maar weinig, maar
heel, héél weinig kans.
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Gent
Ik ben heden voor het eerst sedert vier jaar weer in het grote, oude Gent geweest. Ik
heb de mooie, oude stad niet meer herkend. Zij zag er grauw en vuil uit en er was
geen andere fleur aan dan het feestelijk gewapper der ontelbare Belgische en
geallieerde vlaggen.
De grote, oude stad leek doods en toch was ze vol beweging. Achter de
uitstallingsramen van de comestibel-winkels (de enige die de aandacht trokken) lagen
en stonden enkele blikjes en potjes conserven en verder een overvloed van kleine
nationale vlaggetjes en groen, omheen de gipsen afgietsels van de Koning en de
Koningin.
De oude, deftige huizen waren leeg en stil. Vele hadden geen gordijnen meer en
geen mens zat achter de ramen. Ze leken onbewoond.
De trams waren vol, stamp- en stampvol. De gele kleur was bij plaatsen van de
panelen afgeschilferd en zij waren tot in de ruiten met modder bespat. Het scheen
versleten materiaal, dat snerpend piepte en rammelde. De conducteurs liepen op
klompen.
De straten waren modderpoelen. Een vieze, bruine brij, glibberig als zeep, bedekte
dik de hobbelige keien. En het was overal zó vol met mensen dat zij geen voldoende
ruimte vonden op de trottoirs en ook in dichte drommen midden in de straten liepen,
over de vieze, glibberige brij. Daar liepen zij ook ongestoord, aangezien er zogoed
als geen paarden en rijtuigen meer waren. De enige voertuigen, die de straten
doorkruisten, waren de grijze, militaire, Belgische en Franse auto's.
Ik vroeg mij af wat die talloze slenteraars daar in de straten deden. Zij schenen
geen doel te hebben, vulden geen enkel koffiehuis, gingen geen winkel binnen. Zij
waren goor en
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grauw gekleed, met oude en versleten kleren die bijna de vuile grondkleur van de
straten en de huizen hadden. Er was geen heer, geen dame in die menigte. En 't waren
ook geen arbeiders, zoals men gewend is die te zien: arbeiders, die haastig naar hun
werk toe gaan of haastig er vandaan komen; ook geen arbeiders op zondagwandeling
met hun familie, en tóch waren 't arbeiders, niets dan arbeiders, duizenden en nog
eens duizenden arbeiders: mensen die in 't normale leven gewend waren van de
ochtend tot de avond te werken, maar nu geen werk meer hadden, omdat de Duitsers
alle fabrieken leeggestolen hadden.
Zij gingen en golfden en deinden, langzaam, kalm, bedaard, velen met een glimlach
op 't gelaat, alsof ze dat soort leven nog zo kwaad niet vonden. Bepaald gebrek
schenen zij niet te lijden; men zag geen of weinig ziekelijk-bleke, uitgemergelde
gezichten. Maar wel hadden zij allen iets laks, iets gelatens, alsof 't niet meer de
moeite was zich voor wat ook nog in te spannen.
Zij slenterden voorbij de lege koffiehuizen en spiegelden zich in de donkere ramen;
zij slenterden voorbij de restaurants en keken zonder enige afgunst naar de
kaal-gedekte tafeltjes, waaraan slechts hier en daar een enkele, lusteloze gast was
neergezeten; zij keken naar de magazijnen en naar alles wat op straat te zien was;
maar niets scheen hen nog speciaal te boeien of te ontroeren, ook niet de talrijke,
vaderlandse en geallieerde soldaten, die hen zo kort geleden nog in geestdrift
vervoerden; er was iets mats in hen, iets van de tamme willoosheid van een kudde,
die, men weet niet waarheen, gedreven wordt.
Ja, waarheen? Waar moet het eindelijk heen met al die duizenden en duizenden?
Zij bezitten niets meer, niets. Zij leven dag in dag uit van de hand in de tand met de
zorgeloosheid van de absolute pauper. Wat zou er morgen aan de dag onmiddellijk
gebeuren, als hun approviandering, om een of andere onvoorziene reden ook maar
eventjes werd stopgezet? En wat zál er gebeuren als de fabrieken, over enkele
maanden, of jaren misschien, eindelijk weer zullen kunnen werken? Zullen al die
werklozen dan nog willen werken? Zij leven nu al zolang, al zoveel jaren, zónder te
werken. Het is dus
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mogelijk te leven zonder werken, ook wanneer men niets bezit!...
't Is een der somberste problemen van de naaste toekomst. 't Is een benauwend en
angstwekkend raadsel.
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De helden van de IJzer
Zij zijn geëerd geworden en gehuldigd en zij hebben het meer dan verdiend. Zonder
die van Luik en zonder die van de IJzer was niet alleen België, maar ook Frankrijk,
Engeland en geheel Europa onherroepelijk aan de middeleeuwse barbarie en slavernij
overgeleverd. Een Franse generaal, en niet een van de minste, - de generaal Desgoutte,
- heeft het onlangs nog te Gent, op een plechtige feestgelegenheid, met ontroering
verkondigd:
- Het Belgische leger heeft te Luik en aan de IJzer de Europese beschaving gered!
Nu zijn ze in ons midden, de helden van de IJzer. Wij zien ze elke dag, zij lopen
als gewone mensen door de straten en langzaam aan is men eraan gewend geraakt,
ze als gewone stervelingen te bejegenen.
Dat kan ook wel niet anders. Het is niet mogelijk aldoor te blijven jubelen en
huldigen, als in de eerste dagen na de zolang en zo vurig verbeide verlossing. Maar
wat wél zou kunnen en wat wél zou moeten is, dat men nooit vergete wat ze voor
ons en voor de ganse wereld volbracht hebben en dat men alles deed wat mogelijk
is om hun onze onvergankelijke dankbaarheid te laten voelen.
Er mogen ruwe kerels zijn onder die harde mannen, - en dát er zullen zijn is geen
geheim; daarvoor hebben zij ook, gedurende al die eindeloze jaren, genoeg gestreden
en geleden, - maar hoe en wat ze ook al zijn of doen, er blijft om hen een aureool
bestaan, iets overweldigends-groots, dat hun een soort superieure waardigheid
verleent, die nooit zou mogen vernederd of geschonden worden. Die mannen staan
apart tussen de andere legerscharen. Wat ze in de tweede helft van oktober 1914 en
in de tweede helft van oktober 1918 presteerden, vindt in de wereldgeschiedenis zijn
weerga niet.
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Nu is het afgelopen. Nu zijn de lauweren geplukt; nu mogen de rust en de beloning
komen.
Men denkt wellicht, dat ze nu allen met veel geld, en dank en eer naar hun sinds
zolang verlaten en zo angstig verlangde haardsteden worden teruggezonden, terwijl
anderen, die niets van hun gevaren deelden, thans hun plaats komen innemen.
Helaas! De toestand is gans anders. Niet alleen genieten ze nog steeds geen rust
en vrijheid; niet alleen gaan ze nog steeds gebukt onder de militaire tucht, maar zij
worden gebruikt voor meer dan een taak, die, ofwel hun leven in gevaar brengt, of
hun eergevoel kwetst en hindert en waarvoor zij in 't geheel niet meer geschikt zijn.
Eerst heeft men hen gedwongen de miljoenen en miljoenen granaten te ontleden,
die de Duitsers bij hun aftocht overal verspreid hadden. De noodlottige gevolgen
zijn niet uitgebleven. De valse vijanden hadden helse machines onder hun
achtergelaten munitie verborgen en vele jonge mannen, die vier jaar lang aan al de
vreselijke gevaren van de oorlog ontsnapt waren, zijn miserabel komen te sterven in
een of ander spoorwegstation waar de ontploffing plaatsgreep. Eerst nadat herhaalde
rampen van die aard waren gebeurd, kwam men op het idee waarmee men had moeten
beginnen: de Duitse krijgsgevangenen voor dat verraderswerk te gebruiken.
Verder zitten zij in benauwde kazernes opgehoopt, waar de vervuilde legers van
de vijand soms niet eens door frisse bedding zijn vervangen. Zij volbrengen er
knechtenwerk: poetsen, boenen, allerlei corveeën, mitsgaders dagen en nachten op
wacht staan (op wacht voor wat?) allemaal dingen die de minste der recruten zonder
enig bezwaar in hun plaats zouden kunnen uitvoeren.
Doch het allerergste zag ik dezer dagen in een grote Vlaamse stad gebeuren; niet
eenmaal, maar voortdurend, elke ochtend, in de voornaamste straten: de stedelijke
vuilniskarren en faecaliënwagen gemend door Belgische soldaten in uniform, door
de ‘Helden van de IJzer!’
Die stad is vol met leeglopers en werkstakers. Die stad en haar omgeving worden
onveilig gemaakt door moordenaars- en
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dievenbenden, die geen dag of geen nacht laten voorbijgaan zonder dat men hoort
van gruwelijke misdaden. Soms worden soldaten van die misdrijven beschuldigd en
men beweert dat soldaten werkelijk er enkele van op hun geweten hebben, terwijl
ten andere de boeven meer dan eens een uniformpak aantrokken om hun
schurkenstreken uit te voeren. Wat er precies van aan is weet ik niet; maar hoe dan
ook, is het niet om te grijnzen van ergernis, wanneer men denkt, dat de nobele uniform
van het IJzerleger daarvoor dienen moet: om de vuilnis van de straten en de closets
op te ruimen en om rampzalige landgenoten, die reeds zo vreselijk vier lange jaren
onder de beestachtige tirannie van de vijand geleden hebben, te helpen terroriseren,
bestelen en vermoorden!
Die toestand vraagt een oplossing, en een heel spoedige. Men sture de ‘Helden
van de IJzer’ zo gauw mogelijk huiswaarts, om hen weer in het normale leven op te
nemen. 't Is wel het allerminste wat ze verdiend hebben.
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Somber België
België is een somber land geworden...
Of ligt het aan mij, of aan het nare jaargetijde, of aan al het droevige en wrede,
dat nog maar pas voorbij is en waarvan de sporen overal te vinden zijn? Ik weet het
niet, maar de Belg is anders geworden dan hij vóór de oorlog was.
Ik heb het voorgevoel gehad, dat het zo wezen zou; ik heb het zelfs voorspeld in
de voorrede van mijn roman De Strijd; en toch ben ik onaangenaam verrast, en
bedroefd, en teleurgesteld dat het zo is.
Ik heb nu reeds heel wat gezien: de geteisterde dorpen en streken, de grote steden,
de plaatsen waar er gevochten is, en diegene, die slechts de weerslag van de strijd
hebben gekend. En overal vind ik onder het volk dezelfde matheid, dat soort van
onverschilligheid, dat schouderophalend berusten bij wat nu toch eenmaal gebeurd
is, zonder een hand uit te steken om het weer in zijn normale stand te brengen.
Al de bruggen liggen gebroken in het water, alles wat kon varen of vlotten is
vernield en gezonken, ganse dorpen zijn dakloos, alle spoorwegen zijn opgeblazen
of totaal verdwenen en de mensen lopen er onverschillig langs, kijken er
ternauwernood nog naar, vragen niet eens of, en wanneer, al die overweldigende
schade eenmaal zal hersteld worden. Er is té veel vernietigd, té veel te herstellen.
Men schijnt nog enkel voor het onmiddellijk noodwendige, en van de hand in de
tand, te leven. De boer bewerkt zijn akker, zo goed en zo kwaad als het gaat, met het
paard of met de os, die hij nog uit de algemene rooftocht wist te redden (ik zag er
zelfs een die egde met een grote hond en een ezeltje, en het was een touchant gezicht);
de stedeling schijnt niet anders te doen te hebben dan slenteren en wandelen; en zo
gaat het maar door, alsof 't nu maar voor altijd zo moest blijven.
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Alle, of bijna alle mensen hebben volop geld - waar blijven ze 't vandaan halen! en, naar het schijnt, voldoende te eten. Dat eten is slecht en heel duur, vooral in de
steden, doch niemand reclameert erover: het is nu eenmaal zo.
Het reizen is een absolute onmogelijkheid geworden. Het heet b.v., dat er een
spoorverbinding bestaat tussen Gent en Brussel. Een enkele ongelukkige heeft het
willen proberen. Hij is zowat tussen de 35 en de 45 uren onderweg gebleven. Wie
nog een rijwiel bezit gebruikt zijn rijwiel. Zo ben ik heen en weer van Gent naar
Brussel geweest. Telkens een volle dag sjouwen, van de ochtend tot de avond, over
wegen die alle beschrijving tarten. 't Zijn zwarte modderpoelen vol verraderlijke
kuilen en gaten en daarover razen onophoudend de zware vrachtauto's en andere
militaire automobielen, terwijl de weg daarenboven nog vol is met voetgangers die,
gebogen onder allerlei last, ongekende afstanden afleggen. Wie per ongeluk de
hobbelige keiweg ook maar even moet verlaten, valt van zijn fiets en verzinkt tot
over zijn enkels in de zwarte brij van de zijpaden.
Zo gaat dat; zo leven nu de mensen. Vrolijk gekeuvel of gelach, luidruchtige pret,
waarvan de Belg vroeger zo veel hield, is zelden meer te horen. De man, die je vroeger
op het platteland ontmoette en die gewend was je beleefd te groeten, kijkt je nog
ternauwernood aan en geeft wel eens geen antwoord op je eigen groet. Het kan hem
niet meer schelen of je daar al loopt dan niet; hij denkt aan zijn eigen zaken, of denkt
in het geheel aan niets meer. Hij leeft machinaal en lusteloos; hij heeft geen zin meer
om, over wat ook, te praten.
Brussel maakt, op 't eerste zicht, een uitzondering op de algemene regel. Daar is
volop leven en beweging, alle restaurants en koffiehuizen zijn stampvol; en men eet
en men drinkt er ersatzen van alles, alsof het Luilekkerland was. Een schijn! De stad
wemelt van Belgische, Franse, Engelse, Amerikaanse en Italiaanse militairen en die
houden er de animatie in. Het zijn meest allen min of meer verlofgangers, die zich
komen en zich willen amuseren. Maar men voelt het geforceerde van die opwinding.
Op een avond zag ik midden op de Place de Brouckère ‘Paterken aan de kant’ dansen
door een bende Brusselse meiden en troep Franse Chasseurs Alpins. Al-
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lervreemdst! De Fransen kenden natuurlijk de Vlaamse woorden niet; de meiden
trouwens wellicht ook niet. Zij dansten maar in 't rond zonder te zingen en maakten
maar zo spoedig mogelijk hun keuze om te zoenen, wat dan ook vlug en goed gelukte.
Ik voelde mij opgelucht toen ik de opgeschroefde frivoliteit van de hoofdstad had
verlaten. Op de terugweg stond ik vóór de gapende afgrond van een opgeblazen brug
en werd er door een boer met mijn fiets overheen geholpen. Ik maakte met hem een
kort praatje.
- Wanneer, zuchtte ik, - komt dat toch alles weer in orde?
De boer gaf eerst geen antwoord. Hij keek naar de vernieling en schudde zijn
hoofd.
- De weireld es ziek, meniere! antwoordde hij eindelijk; en ging.
Ik denk over die woorden na, en vraag mij af, wat er uit die ziekte voort zal spruiten.
Het ziet er somber uit in 't verschiet.
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De molen van Deurle
De oude, houten molen van Deurle, waar ik in het jaar vóór de oorlog mijn boek
Zomerleven schreef, bestaat niet meer... De Duitsers hebben hem opgeblazen, enkele
dagen vóór de wapenstilstand!
Een Beiers officier heeft er lange maanden zijn intrek genomen; en ik erken gaarne
dat hij mijn boeltje gerespecteerd heeft en dat, onder zijn beheer, het mooie bos, dat
de hellingen van de poëtische Molenheuvel begroeit, zo weinig mogelijk heeft
geleden.
Toen het bevel tot vernieling van de oude molen bekend werd, ging mijn molenaar,
die zelf, zonder dat hij 't weet, een poëet en een filosoof is, naar de Beier toe en vroeg
hem waarom dat moest, welk nut het had.
- Geen enkel nut! Louter Pruisische barbarie! antwoordde met verontwaardiging
de Beier, die het nooit onder stoelen of banken stak, hoe verwoed hij de Pruisische
bandieten verachtte en haatte.
Maar de Pruisische bruut was toen nog de heerser en de oude molen viel. Hij viel
op 2 november, de dag van de Doden!
Al wie dat alleraardigst hoekje van Vlaanderen kent, heeft ook de oude molen
gekend en zal om zijn onherstelbaar verlies treuren. Hij dagtekende van 1543!
Hij had alle stormen der eeuwen getrotseerd; hij had oorlogen, oproeren, revoluties
om zich heen zien woeden; hij stond daar in zijn eeuwenoude eenzaamheid, over het
stof der generaties heen; hij stond daar vol sereniteit en poëzie; hij stond daar om te
blijven staan, tot de dag waarop de Bruten, de Ueberbruten, hem kwamen vellen.
Hij rees in zijn verweerde grijsheid op de heuvel en die heuvel was begroeid met
allerhande kreupelhout, waarin de lijsterbes zoet geurde in de lente, terwijl de
bloeiende brem als in
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vloeiingen van tintelend goud over de zandige hellingen stroomde. Het was er vol
zingende vogeltjes die er hun nestjes bouwden; het was er vol wilde konijntjes die
bij het minste alarm in hun onderaardse spelonken verdwenen; en de kleine kinderen
van het dorpje kwamen er wilde bloemen plukken, waarmee ze zich de blonde kopjes
tooiden.
De molen werkte gans de lange dag. Hij maalde 't graan van de weelderige oogsten,
dat de mensen hem op karren en kruiwagens brachten. Hij was als de milde, genadige
voeder van de ganse bevolking en 's avonds, als zijn dagtaak afgelopen was, stond
hij daar als een wijze, oude reus te mijmeren, met zijn hoofd in de sterren.
Hij is niet meer. De vernielers, de Bruten, hebben hem omvergetrokken. Hij is
plat op zijn heuvel in elkaar gestort en het trof mij welk een klein hoopje splinterhout
dat vormde, toen hij daar zo lag. Die grote, grijze kast is als een lege spaandoos in
elkaar gedrukt. Je kunt er zo overheen lopen. De molenstenen liggen verbrijzeld in
het gras, de houten raderen zijn gebarsten, de binten steken als gebroken beenderen
in de lucht. De zware balken echter zijn nog gaaf gebleven; en in een daarvan zie ik
nog de talloze groeven van het bijltje dat de molenaar daarin sloeg, in de oude, oude
tijden toen de ganse streek één bos was en men steeds moest gewapend zijn tegen
mogelijke aanvallen van moordenaars en struikrovers. Maar het meest tragisch van
al zijn de wieken. De ene heeft zich op de muur van de fondatie verbrijzeld; de tweede
is meters diep in 't mulle zand van 't bos gedrongen; en de beide andere steken hoog
en achteroverhellend in de lucht, als twee naakte reuzenarmen, in een gebaar van
uiterste wanhoop ten hemel gespreid.
Zo ligt hij daar, sinds weiten. En stil komen de mensen, die al zoveel geleden
hebben, naar hem kijken, en ieder neemt een brokje van hem mee. 't Is winter, 't is
koud, de mensen hebben geen brandstof meer; en langzaam aan zie ik de oude molen
wegsmelten, als een groot geraamte, dat van lieverlede door de tijd verteerd wordt.
Het is wel goed zo, en de molenaar noch ik maken een opmerking. De molenaar
filosofeert en mijmert, en ik denk:
De goede, oude molen heeft geslachten en geslachten gevoed
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zolang hij kon leven en werken; nu de Bruten hem vermoord hebben, warmt hij nog
met zijn oude, gebroken beenderen, de vele, vele kinderen, die hij niet meer spijzen
kan.
Het is goed zo; tot het allerlaatste is hij nuttig. Maar wat met hem voor altijd is
verdwenen, dat is de schone, zachte, wijze poëzie die van hem uitging; de droom,
de illusie, de sereniteit van zijn wezen, dát wat de sinistere Bruten, zonder enige
noodzakelijkheid, uit loutere vernielingszucht, uit loutere, meer dan beestachtige
bruutheid, voor altijd vernietigd hebben.
Pouah! wat 'n ras!
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Le Boche s'amuse
Mijn molenaar heeft mij zijn arrestatie verteld en alles wat daarmee in verband stond.
Toen de Duitsers in Deurle aankwamen, was mijn molenaar kalm bezig te werken.
Er woei een fraai zuidwester-briesje, er was veel graan te malen en de grote wieken
wentelden, als rode zwaarden door de lucht. Opeens waren zij daar! Opeens stonden
zij beneden aan de Molenberg, een massa grijze mannen; en zij schreeuwden iets
met harde, boze stemmen dat mijn molenaar niet goed verstond. Hij lei zijn molen
stil en kwam beneden.
Zij grepen hem dadelijk bij de borst en schudden hem heftig, weer woorden
schreeuwend, die hij niet verstond.
- Ik werk, antwoordde mijn molenaar eenvoudig; - ik werk en weet niet wat ge
van mij wilt.
- Dat zullen we u gaan beduiden! brulde een barre kerel. - Gij zijt een spion! Gij
doet tekens met uw molen naar de Engelsen! Wij nemen u gevangen en gij wordt
gefusilleerd! En meteen gaf hij bevel mijn molenaar de boeien om te slaan. Boven
op de molen was de molenknecht gebleven. Hij keek benauwd door een loergat, de
Duitsers zagen hem, renden de trap op, namen hem insgelijks gevangen. En op
hetzelfde ogenblik kwam de ‘ketser’ met een kar vol zakken de molenheuvel
opgereden, en ook hem namen de Duitsers dadelijk gevangen.
Daarop trokken zij met de drie mannen heen.
Zij liepen vlug en ver, de gevangenen vóór zich uit duwend. Mijn molenaar poogde
een paar keren een uitlegging te geven of te vragen. Telkens werd hem bars, met een
‘smoel houen’ de mond gestopt. De drie gevangenen werden doodmoe van 't harde
lopen, doch zodra zij ook maar eventjes hun gang vertraagden, kregen zij brutale
stompen van geweerkolf in de
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rug en werd een onmeedogend ‘vorwärts’ uitgebruld. De mensen langs de weg, die
hen allen goed kenden, sloegen hun handen ten hemel en vroegen wat er in godsnaam
toch gebeurd was, waarop de beulen telkens grijnzend antwoordden:
- Spionnen. Zij worden gefusilleerd!
Mijn molenaar sprak geen woord meer, in 't ongeluk geresigneerd. Zijn knecht,
die in elkaar kromp van angst, zei voortdurend met luider stem gebeden op; de
‘ketser,’ die woedend was, vloekte aanhoudend. Hun bleke gezichten waren zo wit
als hun met meel bestoven kleren.
- Meniers, 'k 'n kán nie mier! Schiet mij hier moar dued! zei mijn molenaar, toen
ze zowat twee uur lang gelopen hadden.
De kerels maakten halt en grinnikten. Wel, het kon hun weinig schelen, hier of
verder. Er stond daar een huis, de drie mannen werden geblinddoekt en tegen de
muur gesteld. Mijn molenaar uitte geen enkel woord, zijn knecht zonk op zijn knieën,
bad en smeekte en schreide; de ‘ketser’ schold en vloekte.
Zij dachten ieder ogenblik de knal te horen en ineen te storten. Dat wrede wachten
duurde seconden die uren schenen. De molenknecht kreeg een zenuwcrisis. Hij begon
eensklaps luidkeels te gillen en te brullen. Mijn molenaar dacht, dat hij krankzinnig
was geworden. Hij wou iets zeggen of vragen, maar vóór hij de woorden kon
uitbrengen, voelde hij plotseling een ruwe hand, die de blinddoek van vóór zijn ogen
wegrukte. Ook de knecht en de ‘ketser’ waren reeds ontdoekt en een bevel werd
gebruld:
- Neen, hier niet: ginds verder, in 't dorp.
Daar kwam een boer met een kar aangereden. Het span werd gerequireerd en de
drie gevangenen werden er met porren en geweerkolf opgeduwd. De beulen grinnikten
en lachten:
- Nog 'n kwartiertje langer te leven!
De kar ratelde langzaam naar het dorp toe. Dat dorp heet Vinkt. Nog nooit, zo
vertelde mij mijn molenaar, heb ik de witte kerktoren van Vinkt met zoveel aandacht
bekeken. Dáár zou ik dus over enkele minuten sterven en vermoedelijk begraven
worden. Bang was ik niet, absoluut niet, maar zo buitengewoon diep geïnteresseerd
in alles wat ik om mij heen
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zag en in mij opnam. Ik zie daar nog een vrouw staan, op de drempel van een klein,
laag huisje bij de weg, die plotseling begon te lachen toen zij ons zag. Waarom? Was
het om mij, of om de knecht, die nog aldoor luidop gebeden opzei, of om de ‘ketser’,
die nog aldoor schold en raasde en vloekte? Ik weet het niet; ik heb het nooit begrepen.
Wij kwamen in het dorp en hielden, zoals ik wel dacht, vóór de kerkmuur stil.
Ruw werden wij van de kar getrokken, opnieuw geblinddoekt, langs de muur
opgesteld.
Doodse stilte!... Opeens hadden zelfs de knecht en de ‘ketser’ ook gezwegen. 't
Was of ze reeds dood waren.
- Ein... zwei... drei! klonk het hard en langzaam, als het ware afgebeten.
En dan ineens niets meer!... Niets... en 't ogenblik daarop een harde, ruwe
schaterlach!
Onze doeken werden afgerukt, wij zagen de kerels staan, tegen een herberg aan
ae overkant, brul-lachend, schoklachend om de doodsangst die zij ons hadden
aangedaan.
- Zijn we vrij! Meugen we goan? vroeg ik eenvoudig.
Zij schoklachten van ja, en wij gingen.
- Mijn gebeden hèn g'holpen, snikte de knecht.
- Mijn vloeken uek! donderde de ‘ketser.’
Wij voelden ons alle drie zeer zwak in de benen, en gingen in de naastgelegen
herberg elk twee borrels drinken. Wij zeiden onderling tegen elkaar dat we zeer bleek
zagen. De spiegel zei het ook.
De Duitsers waren ondertussen verderop getrokken.
Aldus vertelde mijn molenaar...
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Het kalf, het veulen, het varken en de schaduw
Moderne fabel
't Was net een fabel, zoals men ze in schoolboeken van buiten leert, maar die hier in
werkelijkheid, door levende en acterende ‘personen’ werd vertoond.
Het was een zacht naar de rivier afglooiend stukje weiland, door prikkeldraad
omrasterd. De rivier kronkelde sierlijk tussen wilde-bloemen-oevers, door de groene
weiden heen; en achter de weilanden lagen de bossen, en in de bossen lag 't kasteel,
en daarachter lag net dorpje met de ouderwetse toren, en over alles heen straalde de
serene rust van de helblauwe hemel, waarin de zon brandde en laaide.
Het was te warm en een grote stilte van nietsdoen scheen drukkend-zwaar over
de ganse aarde neer te hangen. Zelfs de poëtische leeuwerikjes, die anders jubelen
in de warmte, waren zwijgend uit de ether neergedaald en 't enige geluid dat men
nog hoorde, was het fijne tjilpen van een karekiet, die daar ergens in het gras dicht
bij het water zat en zichzelf, in zijn gezang, de koelte van de rivier scheen toe te
wuiven.
Op 't kleine stukje weiland, dat omrasterd was met prikkeldraad, bevonden zich
drie gedierten: een kalf, een veulen en een varken. Verder was er niets dan
kort-gegraasd gras op 't stukje weiland, plus één enkel boompje, een meidoorn, die
op een kleine helling stond en een spaarzaam plekje schaduw onder zijn kruin
verspreidde.
In die schaduw hadden zich het bruin-glanzende veulen en het bont-glanzende
kalf, naast elkaar ter ruste neergevleid. Het kalf herkauwde rustig en wellustig, met
witte wimpers over zijn driekwart-dichte ogen en het veulen scheen te dromen,
half-overeind gezeten, met de voorpoten onder zich dubbel toe gevouwen en met de
kwispelende staart langzaam de vliegen van zijn flanken jagend. Bij het water zong
de karekiet eenzaam en aanhoudend en in het water zelf, tussen
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het oeverriet, hoorde men soms een doffe, zware modderplons, alsof een heel groot
dier daar ploeterde of zwom.
Dat was het varken! Het varken lag zich af te koelen in het slijk en stoorde grof
de zachte rust van de idyllische stilte. Het ploeterde een hele poos en toen het er
eindelijk uit kwam stond het daar even roerloos aan de oever, glimmend-zwart en
vuil van afdruipende modder, als de oer-bruut midden in de poëzie. Het knorde,
wroette en krabde en plotseling nam het een aanloop en kwam recht afgestoven op
het schaduwplekje, waar het kalfje en het veulen onder de meidoorn ter ruste lagen.
Knorrend stortte het daar in zijn vuilheid neer en lei zijn vieze kop op het zachte,
wit-en-bont fluweel van 's kalfjes rug.
- Baaa...! zei even 't kalfje en schoof iets op, naar 't veulen toe, dat ook eventjes
plaats inruimde.
Onmiddellijk had het varken de kleine, afgestane vrije schaduwruimte ingenomen
en strekte weer zijn vieze snoet uit, op de frisse rug van 't kalfje.
- Baaa...! zei 't kalfje voor de tweede maal en schoof weer naar het veulen toe, dat
ook weer opschoof, en reeds met kop en rechterflank in de brandende zon lag. En
terstond nam het vuile varken de vrijgekomen ruimte nog eens in en lei opnieuw zijn
walgelijke kop op de reine vacht van 't kalfje, dat voor de derde maal ‘Baaa...!’ zei
en nog eens weer een eindje verder opschoof.
Het veulen, dat nu helemaal in de brandende zon lag, stond op, schudde zich en
ging langzaam en lusteloos grazen. En toen het varken voor de vierde maal met een
geknor zijn smerige kop verder uitrekte, stond ook het kalfje op en volgde met een
droef geloei het voorbeeld van het veulen; en het vuile varken bleef alleen meester
over het heerlijk schaduwplekje en strekte zich daar nu breed-uit, in al zijn
laagdierlijke wellust.
De karekiet, die zich daar niets van aangetrokken had, zong maar rustig door zijn
eenzaam karekieten-deuntje, aan de frisse rand van 't water.
Dat duurde zo een hele poos. Toen naderden langzaam enkele mannen, die even
redekavelend naar 't varken keken, het een touw om zijn lijf sloegen en het met
geweld, ondanks zijn
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knorren en gegil, achter zich meetrokken.
Moraal:
Het varken is, evenals de Pruisische junker, een beest dat reële waarborgen erlangt.
Tot er, vroeg of laat, een kracht komt, sterker dan het varken, die het varken meeneemt
en ter slachterij voert.
Algemene conclusie:
't Kan levensgevaarlijk worden het gebied van zijn buur te willen annexeren.
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Le bon Boche
Ik heb enorm veel kwaad over de Duitsers te zeggen. De wandaden, die zij in België
bedreven hebben en die nu nog telkens weer, bij brokken en stukken, aan het daglicht
komen, tarten alle beschrijving. Men zou geneigd zijn te geloven, dat het ganse volk
één grote bende rovers en bandieten is. Het is om te vertwijfelen aan de mensheid
als men dat alles hoort. Daarom ook zal ik ze niet sparen; doch haat en wraaklust
hebben mij niet verblind en waar ik ook iets goeds en humaans over een enkel van
hen weet te zeggen, wil ik het vermelden, al was 't alleen maar in het troostend
bewustzijn, dat toch niet alles onherroepelijk gemeen en slecht is in de wereld en dat
er, zelfs bij ae wreedste en onbarmhartigste vijanden, nog individuen bestaan met
goede, meedogende, menslievende eigenschappen.
De jonge houthakker, die bij mij op de Molenberg werkt, heeft mij het relaas van
zijn deportatie gedaan.
Op een ochtend, zo vertelde hij, werd de ganse mannelijke bevolking van ons
dorp, - van 14 tot 60 jaar - door de Duitsers opgecommandeerd. Wij moesten
verzamelen in een omrasterd stuk weiland en kleren en voedsel meenemen. U hebt
geen idee, meneer, van die droefheid, van die wreedheid, toen we daar zo met
honderden en honderden, als een kudde slachtvee, op elkaar gedreven werden! De
vrouwen en veel jonge kinderen waren meegekomen en dat alles stond daar om de
draad te huilen en te schreien en te jammeren, dat je 't zeker op een afstand van een
half uur horen kon. De Duitse wachten zwermden te paard er omheen. Zij waren
onmenselijk ruw. Wie het zou gewaagd hebben ook maar even buiten de omrastering
te komen, zou onmeedogend neergeschoten worden.
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Wij bleven daar de ganse dag. Eerst tegen de avond kwam het bevel tot opmarcheren
en wij vernamen dat men ons stuurde naar N. een dorp op twaalf kilometer afstand.
Wij zouden er in de kerk opgesloten worden om te overnachten en de volgende
ochtend naar de frontlinie vertrekken.
Die nacht, in de kerk, zal ik niet licht vergeten. Wij lagen er op de blote, koude
stenen en aan slapen of aan rusten was geen denken. Hier zat er een groep te klagen
en te snikken; dáár was een troep die raasde en schold en vloekte; ginds verder waren
er die opgewonden lachten en wild zongen, als een bende woeste dronkaards. Bevuild
werd de kerk langs alle kanten, - hoe kon het ook anders! - en op de preekstoel was
een man geklommen, een soort opgewonden gek, die op de meest profane wijze het
sermoen van de pastoor nabootste. De ganse kerk dreunde en daverde als 't ware van
al die verwarde en afschuwelijke geluiden; en daarbuiten, in de nacht, om de kerk
heen, hoorden wij nog steeds het akelige gejammer en gekerm van de vrouwen, die
halsstarrig tot daar meegelopen waren.
Om vijf uur, met het krieken van de dag, werd de zware middendeur geopend; en
in het kille ochtendlicht zagen wij de grijze wachten staan met het geweer in de hand
en, op korte afstand, achter de witte kerkmuur, de dichte, wanhopige schaar van al
die huilende en kermende vrouwen.
In rijen van vier werden wij, zwaar bepakt en beladen, tussen de Feldwebels in
het gelid gesteld. Verder was geen mens in 't ganse dorp te zien. Alle deuren waren
gesloten, alle luiken dicht. Een brulkreet galmde en wij kwamen in beweging.
Voorop, de droeve stoet leidend, reed een hoofdman, te paard. Daarachter kwam
een peloton soldaten; toen kwamen wij, omlijst door Feldwebels; dan weer een
peloton en achteraan nog eens een hoofdman te paard. En overal om ons heen de
huilende en klagende vrouwen...
Vlak naast mij, in 't gelid, liep, of liever strompelde, een man van om en bij de
zestig jaren. Het was een arme, ongelukkige stakkerd met een bochel, en die hinkte.
Al dadelijk hoorde ik hem zuchten en zwoegen om de pas bij te houden en zijn gezicht
zag paars van inspanning. Hij ging gebukt onder de last die op zijn bochel drukte en
ik vroeg mij af hoe het ooit
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mogelijk zou zijn dat zo'n stumperd de eindeloze tocht van ruim vijf uren die wij
vóór de boeg hadden, kon afleggen.
Dicht bij hem, 't geweer over de schouder, liep een jonge Feldwebel. Die jonge
kerel had geen kwaad gezicht. Er lag iets zachts en droefs en ernstigs over zijn
gelaatstrekken en af en toe keek hij, bezorgd als 't ware, naar de stakkerd die naast
hem liep, en dan, het hoofd half omgewend, naar de hoofdman te paard, die steeds
de stoet bleef volgen. Op een gegeven ogenblik reed die hoofdman niet verder mee.
Hij stond daar even heel alleen in 't midden van de weg, met stugge blik de droeve
kudde nastarend. Toen trok hij zijn paard om en draafde terug.
En dan, meneer, gebeurde 't volgende: de jonge Feldwebel, na een laatste, vlugge
blik in de richting waar de kapitein verdwenen was, kwam eensklaps naar de stakkerd
toe; en, zonder een enkel woord te spreken, nam hij hem zijn vracht van de schouders
en beurde die op zijn eigen rug.
De vracht was zwaar, meneer, en de weg eindeloos lastig en lang. Het werd een
hete najaarsdag, de lucht trilde en de grond dreunde onder de zware bonzen van het
geschut in de verte; wij hadden honger en wij leden dorst; er waren er die in elkaar
zakten van uitputting en anderen die met de vrouwen mee jammerden en schreiden;
en aldoor, aldoor, uren verre en lang, is de jonge Feldwebel, in het zweet zijns
aanschijns, tot hijzelf er haast bij neerviel, de vracht van de arme kreupele blijven
dragen! Ik haat de Duitsers, meneer, ik zou ze levend kunnen zien villen om al het
onmenselijke leed, dat ze ons hebben aangedaan; maar die jonge Feldwebel, als ik
hem ooit terugzag, - en uit duizend anderen zou ik hem onmiddellijk herkennen, die zou ik toch nooit iets kwaads willen of kunnen doen.
Aldus vertelde mij de jonge houthakker...
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Onveilig België
Wij beleven hier wrede tijden. En het is een van de grootste misdaden van de
schurken, die de oorlog ontketend hebben, dat zij een aanzienlijk gedeelte van het
volk in een toestand van absolute morele verwording hebben achtergelaten. Zoals
ze de stichters zijn geweest van het bolsjewisme in Rusland, zo zijn ze hier
verantwoordelijk voor de euveldaden van de benden gewapende bandieten, die het
ganse land onveilig maken. Elke nacht worden er, vooral op 't platteland, moorden
gepleegd. Onveranderlijk is diefstal de drijfveer; en bijna al de misdadigers, als het
lukt dat ze worden aangehouden, behoren tot de godvergeten boeven, die vroeger
voor en met de Duitsers smokkelden en heulden.
Gisteren heb ik daar iets van bijgewoond. 't Was zeven uur 's avonds en ik zat
rustig te schrijven in mijn huisje op de Molenberg. Het dorpje lag onder mij, stil in
de stilte van de vroeg-ingevallen avond, met hier en daar een eenzaam lichtje, dat
tussen de reetjes van de gesloten luiken pinkte. Er was geen beweging, geen geluid
meer, niets. Het dorpje scheen reeds in zijn matte slaap verzonken.
Eensklaps een schril geschreeuw daarbuiten, in de nacht. Het dienstmeisje komt
bevend in mijn kamer gehold en gilt:
- Meneer, het is de molenaar die vermoord wordt; hij roept om hulp!
Ik spring van mijn plaats op, grijp naar mijn revolver, ruk de voordeur open.
- Meniere! Meniere! Help mij! Ze willen mij vermuerden! roept brullend-luid een
angststem in de duisternis.
Ik zie mijn molenaar niet, maar herken de klank van zijn stem. Het molenhuisje
schemert vaagbleek in de nevelige maneschijn tussen de bomen; ik roep dat ik ter
hulp kom en
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daal behoedzaam, de revolver gemikt, tussen de heesters, de heuvel af.
Op de kleine boomgaard vóór het Molenhuis geen levend wezen. Zitten de
moordenaars ergens verscholen? Zijn ze gevlucht? Ik hoor een geritsel van takken
in het bos en los op goed geluk af een paar schoten. Er wordt niet teruggeschoten en
ik hoor ook niets meer.
De molenaar trekt omzichtig zijn voordeur open. In zijn rechterhand houdt hij een
soldatengeweer dat beeft als een riet; in zijn linkerhand heeft hij een miserabel
petroleumpitje, dat rookt en smeult onder zijn angstig sidderen. Hij ziet grauw van
de schrik, met hol en strak starende ogen en zijn hees-geschreeuwde stem kan haast
geen klank meer uitbrengen. Hij leidt mij langs drie stenen treden in zijn woonkamer,
waar ik zijn oude zuster vind, die doofstom is en haar gewaarwordingen slechts door
gebaren en korte, schorre kreten kan uiten.
Het ziet er sinister uit daarbinnen. Het is er als een moordkamer uit een melodrama:
grijsgrauwe, naakte wanden, berookte zolderbalken, een tafel en enkele stoelen, een
grote kast, een ouderwetse klok, een smeulend haardvuur, een gekruisigd
Christusbeeld bovenop de schoorsteenrichel. Als verlichting niets dan het smeulend
petroleumpitje: de klassieke woonkamer van oude, eenzame, vrekkige boeren, die
veel geld hebben.
Mijn goede molenaar is rijk noch vrekkig, maar hij heeft de schijn tegen zich.
Bandieten die hem in zijn woning zien, moeten denken dat hij ergens heel veel geld
verstopt heeft zitten.
Met bevende, hikkende stem vertelt hij mij hoe het gegaan is.
Gisteren kwam er een man in zijn huis, een Westvlaamse leurkramer, die papier en
enveloppen wenste te verkopen. Mijn molenaar kocht hem wat. De man bleef daar
een poosje zitten en knoopte een gesprek aan. Hij vroeg mijn molenaar of hij getrouwd
was en kinderen had; of er knechts of meiden bij hem inwoonden. Mijn molenaar,
argeloos en naïef, antwoordde dat hij niet getrouwd was, dat hij knechts noch
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meiden hield, dat hij daar alleen woonde, met zijn doofstomme zuster. Daarop vertrok
de man.
- 't Is dezelfde, zei mijn molenaar, - die hier vanavond is teruggekeerd, om ons
beiden te bestelen en te vermoorden. Ik heb hem duidelijk aan zijn stem en aan zijn
Westvlaamse tongval herkend. Maar nu was hij niet alleen; zij waren met hun vieren.
Zij klopten op de deur en vroegen iets te eten. Toen ik antwoordde dat ik geen eten
voor hen had en 's avonds niet meer opende begonnen zij met geweld tegen de deur
te bonzen om die open te breken. Toen ben ik op mijn zolder gevlucht, menier, en
heb u ter hulp geroepen.
Mijn molenaar staat daar nog steeds te beven als een riet in zijn lugubere
woonkamer en zijn zuster, grauwbleek, met geterroriseerde, ronde ogen, uit af en
toe een rauwe keelklank, terwijl zij mij, door sidderende handgebaren, tracht te doen
begrijpen wat er gebeurd is. Een sombere dreiging schijnt om ons heen te hangen.
Het is alsof men het gevaar en de onveiligheid tastbaar om zich heen voelt. Ik
inspecteer nog eens zorgvuldig het geweer, dat goed in orde is, maar het zou weinig
baten: mijn molenaar is veel te angstig en te zenuwachtig om er zich goed van te
kunnen bedienen; en 't is te laat om hulp in het dorp te gaan halen. Er wordt besloten
dat hij gans de lange winternacht zal blijven waken en dat wij elander door een schot
zullen waarschuwen mocht er weer onraad komen.
Die nacht gebeurde verder niets in onze onmiddellijke omgeving, maar de volgende
ochtend vroeg vernamen wij dat een oude, rijke boer vermoord was, niet meer dan
drie kwartier afstand van de plaats waar wij wonen.
Zo gaat het thans nagenoeg elke nacht in Vlaanderen.
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Het doel van de oorlog
Het doel van de oorlog is diefstal geweest; gewapende diefstal!... Diefstal in 't groot,
diefstal in 't klein: hoe meer ik hier rondkijk en met de mensen spreek, hoe meer ik
van die waarheid doordrongen en overtuigd word.
Het doel van de groten was ons landen en volkeren te stelen; het doel van de
minderen was om geld, wijn, meubelen, juwelen, kostbaarheden, wat ze ook krijgen
konden, te stelen. De oorlog is daarmee begonnen, de oorlog is daarmee voortgezet,
de oorlog is daarmee geëindigd.
De officieren deden dat natuurlijk beter en op ruimere schaal dan de soldaten. Al
de mooie meubels van de Franse en Belgische kastelen, het oud porselein, de antieke
klokken en tapisserieën werden op wagens geladen en per spoor naar Duitsland
verzonden. Eenieder toch moest een souvenir voor thuis kunnen meebrengen. En
trouwens: hadden ze 't niet weggenomen, dan was het onder de bombardementen
vernield geworden. Althans, zo redeneerden zij. Ja, zij waren er niet verre van af te
beweren, dat zij de kostbaarheden aldus hielpen redden.
Bij mij, b.v. op mijn buiten, hebben zij doodeenvoudig alles gestolen. Dat begon
met de wijn. Zij daalden in de kelder neer, haalden er het nodige uit, dronken en
bedronken zich zoveel zij konden, en laadden de rest op een wagen en namen het
mee.
Toen gingen ze mijn kleren stelen. Met het openbreken van alle kasten en laden
vonden zij nog wat geld en vergaten dit te laten liggen. Daarna kwamen de
automobielen aan de beurt: een grote nieuwe en een kleine oude. Zij vonden het niet
nodig mij daarvoor een requisitiebon te geven. Toen namen zij de dekens, het
linnengoed, de meubels weg; en, omdat het wellicht bezwarend werd met zoveel
wagens heen en weer te
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rijden, lieten zij op een nacht (zij schaamden zich misschien nog enigszins om het
bij klaarlichte dag te doen) een vrachtboot langs de Leie komen en laadden er de rest
in op. Nu staat het huis leeg, absoluut en absoluut leeg, zo leeg als een gebouw tussen
zijn vier naakte muren kan bestaan. Waarom ze zelfs het papierbehang van de wanden
hebben gekrabd, is mij tot nog toe niet duidelijk geworden. Misschien dachten zij
dat er geld achter zat. Dat ze verder het huis in een toestand van onnoemelijke
vervuiling hebben achtergelaten, behoeft natuurlijk geen nader betoog: ze zouden
niet zijn wie ze zijn als ze dát niet gedaan hadden. Ik kom tot de conclusie dat ze wel
zeer bijzondere gevoelens van waardering voor mij moeten gekoesterd hebben. Nu,
die gevoelens zijn dan ook zeer wederkerig.
Maar het is vooral tijdens de laatste dagen vóór hun definitieve afreis, dat ze
zichzelf overtroffen hebben. In heel wat plaatsen moesten ze hals over kop vluchten
en tot hun grote, bittere spijt een aanzienlijk gedeelte van het gestolen goed
achterlaten. Daar echter, waar ze zich gedurende de laatste dagen nog eventjes konden
ophouden, is er letterlijk niets overgebleven. Niet alleen hebben zij al het vee en al
de paarden meegesleept; maar ook de kippen, de konijnen, de honden, de katten,
alles, álles wat ze grijpen konden. Ik heb huisjes van arme mensen bezocht, waar ze
tot de povere gordijntjes en de houten plankjes van de vensterkozijnen hadden
gestolen. Zoals vanzelf spreekt konden zij al die rommel op hun vlucht niet ver
meesjouwen. Dat was ook geenszins hun bedoeling. Hun bedoeling was, het een paar
dorpen ver mee te sleuren en het daar, tegen een spotprijs, om het even aan wie te
verkopen. En, helaas, tot schande van sommige Belgen moet ik erkennen, dat ze niet
zelden grage afnemers vonden. Ja, er zijn prachtige paarden en koeien, die duizenden
waard waren, voor honderd mark en minder, aan Belgen, die zeer goed wisten, dat
het aan hun landgenoten ontstolen dieren waren, verkocht.
Het is de vloek van zulk een dievenoorlog, dat hij het moreel gevoel van de
veroverde bevolking totaal depraveert. Een volk, dat meer dan vier jaar lang niets
anders ziet dan de triomf van het onrecht, met ruw geweld en gewapende
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diefstal als enig geldend recht, verliest op den duur alle morele controle. 't Gaat elk
voor zichzelf en wee de zwakke of eerlijke! Tot zelfs onze eigen soldaten zijn niet
van de besmetting vrij gebleven. Er zijn er onder hen die bij hun eigen medeburgers
gestolen hebben wat de Duitse dieven moesten achterlaten. Men moet zulks betreuren,
maar mag ze nog niet eens te hard daarover aanspreken. Zij hebben ontzettend geleden
en overal waar zij kwamen vonden zij 't beestachtige voorbeeld.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

684

In de maneschijn I
Ik keerde van Brussel terug naar de molen (naar de ex-molen, helaas!) van Deurle.
Hoe ging dat vroeger ook weer, lange jaren geleden? O,... ik herinner mij nog vagelijk.
Je nam de trein aan 't Noordstation, je stapte een uur later, na plezierig je sigaar
gerookt of je courant gelezen te hebben, af in Gent; je klom in je auto die daar stond
te wachten en twintig minuten daarna was je op de mooie, poëtische Molenheuvel
van Deurle. De Duitse militaristische bruten en junkers hebben ervoor gezorgd dat
daar verandering in kwam. Zij hebben al de spoorlijnen vernield en nu moet je op
een andere manier de langgeworden reis afleggen. Er rijdt wel weer een trein af en
toe, doch het is beter, uit menslievendheid, daarover maar niet te spreken en bovenal
is het geraden bedoeld vervoermiddel niet te gebruiken. 't Zal nog wel een reeksje
maanden duren, alvorens er werkelijk weer treinen in België rijden.
Ik verkoos liever het rijwiel als vervoermiddel. De Duitsers hebben bij mij alles
gestolen wat ze stelen konden, maar mijn fiets en mijn revolver hebben ze toch niet
gevonden en die zijn mij nu dubbel dierbaar. Het is nu voor mij een gans speciaal
genot geworden met de eerste te rijden en met de tweede te schieten. Ik denk daarbij
van alles, vooral onder het schieten.
Ik had de vijfenzeventig kilometer van de heenreis flink afgereden, maar de wegen
waren meestal zó afschuwelijk, dat ik besloot op de terugreis een andere weg te
proberen. Ik raadpleegde de kaart en ontdekte dat er inderdaad een kortere weg
bestond. Een stoomtram tot aan Lennicq St. Quentin en dan dwars door Brabant en
Oost-Vlaanderen naar Deurle, met vermijding van de grote steden. De weg was
daarenboven aanzienlijk veel korter en zou mij brengen door een landstreek die, voor
een gedeelte althans, nieuw voor mij was. In het begin ging alles opperbest. De
stoomtram vertrok op tijd,
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derailleerde niet, kwam op tijd te Lennik aan. Maar toen!... In zijn prachtig boek Le
Feu wijdt Barbusse een hoofdstuk aan de modder. Niet de bombardementen, niet de
sluipgevechten, niet de honger en de dorst, niet de koude en de hitte, maar de modder
maakt de oorlog tot een Hel, zegt hij. Ik ben er vast van overtuigd dat hij in 't minst
niet overdrijft. Nooit heb ik iets dergelijks gezien. Ik zal ook niet proberen er een
beschrijving van te geven, want mijn pen is er niet toe in staat. Wat de steenweg was
en wat er bovenop lag kan ik alleen vergelijken met een soort eindeloos, sterk
op-en-neergolvend lint van kuilen en gaten, waarover, tussen de waterplassen, een
laag van een vuist dik gele zeep zou gestreken zijn. Niet alleen was er geen sprake
van rijden, maar het was dikwijls zelfs onmogelijk om naast de fiets te lopen, daar
deze voortdurend, in die dikke, gele zeep, van je weggleed. Je moest hem onder de
arm of op de schouder nemen en zo voort baggeren.
Af en toe kwam er, over die onbeschrijfelijke wegen, een militaire, meestal Franse
of Engelse auto aangeraasd. Dan moest je van de steenweg af en je verdween, tot
een diepte van decimeters, in het gele water en de gele zeep van de zijpaden. Maar
dat was nog niet alles. De auto kwam aan, tussen een dubbele, gele waaier van
opsattend water en slijk, en je had de keuze, of je van voren of van achteren
oversproeid wou worden. Het beste was dan nog te wisselen, om enigszins gelijk
langs beide kanten nat en vuil te zijn.
Om tien uur 's ochtends vertrokken, had ik zo zoetjes uitgerekend, dat ik, zonder
al te veel tegenspoed, wel tegen vier uur op de Molenheuvel wezen zou. Wellicht
zou ik onderweg niets te eten vinden, doch dat deed er niet toe: ik kon in elk geval
tegen de thee aankomen, en dat zou heerlijk zijn.
Om vier uur, toen het begon te duisteren, kwam ik op een weg, waar het weer
enigszins mogelijk werd te rijden. Op dat ogenblik was ik reeds doodmoe,
uitgehongerd en nog zo iets als een vijfentwintig kilometer van de plaats van mijn
bestemming verwijderd. Ik wipte op mijn wiel, bukte het hoofd tussen de schouders
en begon uit alle kracht te trappen. Er woei een tamelijk felle westenwind en ik moest
pal het westen in. 't Werd ijzig koud na 't ondergaan van de zon, die zich
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trouwens van de ganse dag niet vertoond had en nu tussen grijze wolkensluiers van
een oneindige troosteloosheid wegstierf. Er bleef niets over dan een lange,
zwavelblonde streep laag op de horizont, waartegen de naakte bomen zich zwart en
tragisch afstompten. Ik reed naar die verre streep, met forse inspanning, als 't ware
magnetisch aangetrokken. Ik had haar wel vast willen houden. Daar was de veilige
haven, daar stond de Molenheuvel, daar wachtte het eten en de thee. Maar het was
nog zo ver, zo eindeloos ver en de honger knaagde pijnlijk; en de keel was zo droog.
Zelden heb ik zó sterk de absolute, elementaire, animale lichaamsbehoefte van eten
en drinken gevoeld. Mijn maag bromde en knorde om voedsel; zij was geschapen
om te eten, en zij wilde eten; en, omdat ik haar niets te eten gaf, kreeg ik het gevoel
of ze zichzelf opat en meteen mij van binnen verscheurde. De ijzige wind woei holler
en sterker, de zwavelblonde, lage horizontstreep vertaande langzaam tot asgrauw,
de bomen langs de beide kanten van de weg vervormden zich tot onduidelijke, in
elkaar smeltende schimmen; en de weg zelf, die nu tussen weilanden over een soort
van dijk liep, werd als het ware iets irreëels, iets vaags en blekerigs, dat in het ijle
scheen te vlotten als een eindeloze, smalle hangbrug, zonder stevigheid of steun.
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In de maneschijn II
Eensklaps... hoe zal ik dat beschrijven?... eensklaps was er geen weg meer vóór mij
heen en buitelde ik met mijn rijwiel in een diepe, schemerige chaos van slijk,
steenbrokken en kolkend water neer!
Ik lag met mijn benen in 't ijskoud, snelstromend water en mijn eerste,
instinctmatige beweging was te grijpen naar mijn fiets, die zachtjes aan van naast
mij weggleed. Ik haalde hem boven, stond met moeite op, voelde een hevige pijn op
de plaats waar men gewend is te zitten.
Ik zag opeens een wonder schijnsel over de bruisende chaos glijden. Verbaasd
keek ik op en ontwaarde de maan, de volle, gele, ronde maan die laag in het oosten
over 't doodse land kwam oprijzen. Nooit heb ik dat dode wezen met levendiger
vreugd begroet. Ik begroette haar als een zalige redster in uiterste nood en zij toonde
mij waar ik lag: in 't bed van de Schelde, tussen de verbrijzelde overblijfsels van een
opgeblazen brug!
Er viel hier niet te talmen noch te aarzelen. De weg lag hopeloos versperd, ik moest
terug, om hoe dan ook, op een andere wijze over het water te komen.
Ik krabbelde met mijn rijwiel uit de slijkerige afgrond, kwam weer op de steenweg,
sprong op het zadel en reed in volle vaart terug naar 't dorp waar ik vandaan kwam.
Een man op de weg!... Een man,... hij komt in 't maanlicht mij tegemoet, gaande
in de richting vanwaar ik kom en waar ik mij haast verongelukt had. Is het wellicht
een gek? Of een man die zelfmoord gaat plegen? Never mind! Ik spring van mijn
fiets; groet de man, vraag hem:
- Boas, keunde mij over de Schelde nie helpen?
De man houdt stil. Het is een oude boer, met gebogen schouders en grijze haren.
Met de diepste verbazing kijkt hij
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mij even in de maneschijn aan en antwoordt:
- Joajoa'k, meniere, kom moar mee.
Ik volg hem; hij stapt recht naar de afgrond toe.
- Joa moar, doar ben ik al in gevallen! zeg ik angstig.
De man glimlacht. - Ik 'n zal d'r nie invallen, meniere, antwoordt hij zelfbewust.
En even vóór de afgrond daalt hij rechts, over een smal paadje, de dijkweg af. Ik
volg hem.
- Opgepast! roept hij, - hier es 'n klein brugsken!
Ik zie het ‘klein brugsken,’ voel het onder mij wiebelen, stap er overheen.
- 't Es schrikkelijk, onmenselijk! kreun ik.
- D'r zijn hier nogal veel schrikkelijker dijngen, meniere! zucht de oude boer. En
in de maan vertoont zijn aangezicht eensklaps een uitdrukking van verwilderde angst.
- Wat dan? vraag ik, oom eensklaps angst voelend.
- 'k Zal 't ou wel loaten zien, meniere! hikt de boer.
Wij komen aan de Schelde. Het plankenbrugje loopt er overheen, heel laag boven
het blonde, wild-kolkend water. Even verder, aan de overzijde, strekt zich de veilige
weg uit, tussen de dubbele rij bomen. Ik tast in mijn zak om de boer een flinke
beloning te geven.
- Nie, meniere, nie, meniere, weigert hij hardnekkig. - Kom liever 'n minuutse mee
tot op mijn hof; 'k zal ou doar ne kier wa loaten zien.
Zijn boerderij ligt vlakbij, in de maneschijn, en ik volg hem. Een vreemd gegons
stijgt ergens op, uit stal of schuur; en de boer fluistert mij toe, met geterroriseerde
ogen:
- Huert-e gij da, meniere?
De deur gaat open en voor ons staat een bejaarde vrouw, het gezicht bleek van
schrik. De boer sluipt binnen, gebogen als een schuwe hond die in zijn hok kruipt;
en terstond nemen man en vrouw mij mee naar hun achterhuis, waar de boer omzichtig
een gesloten luikje opendraait. Door een kleingeruit raampje zie ik een wonder
schouwspel op een binnenplaats.
Een krioeling van mannen met bruine gezichten, in kakiuniformen en met rode
chéchia's op 't hoofd, rondom een opflakkerend houtvuur. Zij neuriën en glimlachen:
er zijn er onder, die vreemd dansen, terwijl anderen op kleine mu-
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ziekinstrumentjes spelen. De witte tanden en het wit van de ogen blinken fantastisch
in de maan: het is een kampement van Marokkaanse tirailleurs, daar verzeild in 't
hart van Vlaanderen; en de oude boer en zijn vrouw staan naast mij te sidderen en
te beven, en zeggen mij dat zij een doodsangst voelen voor die bruine mannen omdat
zij denken dat het duivels zijn, en vragen mij smekend of ik hen van dat vreselijk
gespuis niet kan verlossen.
- Doen ze kwaad? vraag ik, door het schouwspel ten zeerste geïnteresseerd.
- Nien, meniere, moar we zijn d'r toch zue schouw van. En ze verstoan ons niet.
As w'ulder vroagen wannier da ze zullen wiggoan lachen z'ons uit. We'n durven noar
ons bedde nie mier goan, meniere!
De boer sluit het luik met bevende vingers; en langs het achterdeurtje ga ik naar
de soldaten toe. Zonder veel moeite verneem ik dat ze nog maar twee dagen blijven
en ik haast mij de boer en zijn vrouw die goede tijding mee te delen.
Ze zegenen mij als 't ware. Zij nemen mijn beide handen en zouden mij wel willen
vasthouden.
- Van de Duitsers woaren we schouw, meniere, hikt de vrouw, - moar dat woaren
tóch nog meinschen!
Ik vlucht weg, op mijn rijwiel, geel van slijk, in de lichte manenacht. 't Is tien uur
als ik, uitgeput en verhongerd, eindelijk op de Molenheuvel aanland.
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De haat
Er is, in België, een enorm verschil waar te nemen tussen de gemoedsstemming van
militairen en civielen, ten opzichte van de Duitsers.
Een enkel officier of soldaat zal misschien tegen de vijand uitrazen, maar 't blijft
een uitzondering. Zij kennen eigenlijk geen haat en velen voelen een soort achting
en zelfs medelijden. ‘'t Zijn goede soldaten,’ zei mij, met waardering, een jong
militair, die heel het laatste offensief heeft meegemaakt. En hij voegde eraan toe:
‘Het is niet mogelijk mensen te haten voor wie ze gezien heeft zoals ik ze, als onze
krijgsgevangenen, na de slag, bij duizenden en duizenden zag: erbarmelijke stumperds,
menselijke ruïnes, bloedend, in lompen, afgemat en uitgehongerd, smekend, op
honderden meters afstand, met opgeheven handen, om hun miserabel leven te mogen
behouden. Zoudt ge zulke wrakken gaan mishandelen, beledigen, er wraak op nemen?
Het is onmogelijk! Wij deelden met hen ons brood en gaven hun sigaretten; wij
hadden medelijden met hen!’
Gans anders is de stemming van de civielen. Die hebben nooit de moedige en
deemoedige Duitser gekend; maar wel en alleen de ruwe, brute, arrogante,
zegebewuste, terroriserende Duitser. Toen eindelijk de nederlaag hem neersmakte,
was hij meteen weg, nog even tot op 't laatste ogenblik meeslepend wat hij van de
bevolking stelen kon, zodat de burger, op weinige uitzonderingen na, nooit iets anders
in de vijand heeft gezien dan een afschuwelijke tiran en dief, een onmens, een monster,
erger dan al het ergste wat men zich verbeelden kan.
Er woont hier in mijn buurt een bejaarde, maar nog flinke boer met een talrijk
gezin, een eerlijk en bezadigd man, begaafd met een natuurlijk goed gezond verstand
en een uitnemend gevoel voor rechtvaardigheid. Hij is zowat de
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wijsaard van de streek en de mensen komen hem gaarne voor allerlei raadplegen.
Hij en zijn gezin hebben niet eens zo bijzonder veel door de oorlog geleden en toch
vernam ik, dat hij zó diep verontwaardigd en verbitterd was, dat het mijn
belangstelling opwekte nu eens met hem over de wrede tijd die hij had meegeleefd,
te spreken.
Ik vond hem bezig met houtklieven, op de boomgaard, vóór zijn deur. Hij was blij
mij terug te zien en betuigde zijn vreugde door een gulle handdruk en een vriendelijke
glimlach, die even zijn aangezicht beglansde en verhelderde. Maar ogenblikkelijk
daarop kwam er als een sombere wolk over zijn gelaat en zei hij, met een stem die
diep trilde:
- W'hên hier wa g'had, meniere, gedurende die vier joaren! Hij legde zijn bijl neer,
noodde mij met hem in huis te gaan, schoof mij een stoel bij de haard en begon te
vertellen.
‘Gij weet, meneer,’ zo sprak hij ongeveer, ‘hoe wij allen altijd ons leven lang
eerlijk ons best hebben gedaan om rond te kunnen komen. Wij zijn nooit rijk geweest,
maar door onverpoosde vlijt geraakten wij fatsoenlijk aan ons brood. Wij hielden
van weren; werken was ons leven en wij hadden het gevoel dat onze betrekkelijke
welstand het verdiende loon voor onze zware arbeid was. Nooit, althans, hadden wij
kunnen denken, dat wij iets misdreven, waarvoor een meedogenloze straf op ons zou
geworpen worden.
De Duitsers kwamen hier en zij mishandelden ons zonder enige gegronde reden.
Wij trokken ons niets van de oorlog aan, wij werkten door, zoals wij altijd deden;
wij waren er eerlijk en vast van overtuigd, dat wij nooit iemand iets kwaads wilden;
en daarom begrepen wij ook niet dat men ons wél kwaad kwam doen en dat onze
goede en trouwe eerlijkheid met niets anders dan met onverdiende straf en wraak
beantwoord werd. Zulke handelwijze heeft mij aan het begrip van goed en kwaad
doen twijfelen, meneer; en voor het eerst in mijn leven heb ik een haat gevoeld, een
moordende haat tegen hen die de beginselen die de steun en de kracht van heel mijn
leven zijn geweest, voor altijd in mij vernietigd hebben. Ik wist niet wat oorlog
betekende, maar nu weet ik het wél. Oorlog, meneer, is niet de strijd van soldaten
die, met ongeveer gelijke wapens, elkander bekampen: oorlog - dat hebben
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wij aan den lijve door de schuld van de Duitsers ondervonden - oorlog is gewapende
moord en diefstal op onschuldigen, lafhartige mishandeling van non-combattanten.
Ik ben vijfenzestig jaar oud, meneer, en heb niet veel meer van het leven te verwachten
en misschien nog minder te verliezen, maar tot mijn laatste adem zal ik met de uiterste
inspanning van al mijn krachten de vervloekte bandieten blijven haten, die hier alle
eerlijkheid en alle rechtvaardigheid zijn komen vertrappen. Men beweert wel eens,
tot hun verontschuldiging, dat ze door hun chefs gedwongen werden, aldus op te
treden. 't Is mogelijk, meneer, dat die barbaarse orders aan de minderen gegeven
werden, maar wat ik kan bevestigen is wat ik zelf heb bijgewoond en ondervonden:
dat de minderen met plezier die beestachtige orders uitvoerden, dat ze ons hoonden
en bespotten en beledigden, dat zij er een hels genoegen in vonden ons op alle
mogelijke wijzen te vernederen en te folteren.’
De oude man zweeg. Zijn handen beefden en zijn strakke ogen fonkel-staarden in
het vuur. Wat was hij diep veranderd in die vier jaren van onrecht en van marteling!
Ik herkende hem niet meer. Ik begreep alleen hoe hij, de kalme, de wijze, de
verstandige en bezadigde, moest geleden hebben om te worden en te verworden zoals
ik hem nu zag. En ik vervloekte nog inniger de aanstichters van de wereldtragedie,
om de morele ramp waardoor zij, naast al de andere onheilen, het geloof en het
vertrouwen in het goede en het eerlijke uit het hart van de eenvoudige mensen hadden
weggerukt.
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De Markepakkers
Ik spreek hier veel met de eenvoudige mensen uit de streek, met hen die het meest
direct en het wreedst onder de oorlog geleden hebben. Velen bezitten geen dak meer
boven hun hoofd, anderen hebben een of meer van hun zonen verloren; allen hebben
mateloze ontberingen verduurd. Ze zijn dikwijls dof en mat, als uitgeput door te veel
en te langdurig lijden; er is een soort van onverschilligheid over hen gekomen. Maar
als men lang genoeg met hen praat en hun vertrouwen weet te winnen, en hun dan
vraagt wat ze 't meest van gans de oorlog haten en waaronder zij het gruwelijkst
geleden hebben, dan krijgt men onveranderlijk deze twee zelfde antwoorden:
De Markepakkers en de deportaties!
De Markepakkers was de ‘militäre Polizei.’ Meestal een afgedankte soldaat,
gewond of verminkt, of dikwijls ook een boevenkerel, waarmee men geen raad wist
aan het front, waar hij een gevaarlijke stemming van insubordinatie aankweekte,
diende de Markepakker als hulp van de gendarm in 't etappengebied. De gendarmen
hadden het meer dan druk genoeg achter de operatiezone, vooral in de laatste tijd,
om de talloze deserteurs tegen te houden en weer in het vuur te drijven. Men zag ze
haast niet meer in 't etappengebied, en de Markepakkers werden meer en meer hun
vaste plaatsvervangers.
Men noemde ze ‘Markepakkers’ om de twee letters M.P. die zij op hun mouw
droegen, en vooral om de boeten die zij moesten incasseren. De verhalen over die
kerels zijn legio en men kan er niet een boekdeel, maar een bibliotheek mee vullen.
Het was hun taak ervoor te zorgen, dat de bevelen en plagerijen van de diverse
Kommandanturen stipt uitgevoerd werden. Zij tastten de mensen langs de wegen af,
vielen te allen tijde, 's nachts zowel als overdag, bij de bewoners binnen, speurden
en vorsten het ganse huis af om iets ver-
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dachts te vinden. Maar de Vlaamse boeren waren hun doorgaans toch te slim af. Het
was verboden graan in huis te hebben en meer nog dit te malen; doch ik ben op een
boerderij geweest waar de maalstenen, - een zogenaamde ‘kwern’ - onder de grond
lagen en waar elke nacht voor heel de buurt het graan gemalen werd. Het was een
echt cyclopenwerk. Vier jonge, sterke kerels stonden daar in een donker hol, 't
bovenlijf naakt, hijgend en zwetend van het harde zwoegen. De ‘kwern’ zoemde,
het meel kwam warm uit de bak gestroomd, werd in kleine zakjes opgevangen. Zij
spraken geen woord; alles gebeurde vlug en in de grootste stilte. Buiten, verscholen
in de duisternis, stonden of lagen enkele vastberaden kerels met 't geweer in de arm
op wacht en er is geen seconde aan te twijfelen, dat zij er zonder de minste aarzeling
de Markepakkers mee zouden hebben neergelegd, als dezen het gewaagd hadden
zich te vertonen. Overdag was van die ganse inrichting niets te bespeuren. Dan lag
de ‘kwern’ dicht en er werd een zwaar konijnehok overheen geschoven. Wel
vijftigmaal, zo vertelde mij de boer met een gegrim van leedvermaak, wel vijftigmaal
hebben de Markepakkers naar die konijnen staan kijken en er met mij over gekeuveld
dat het zulke mooie, vette waren, zonder ooit in de verste verte te vermoeden wat
daaronder zat.
Wij hielpen elkander, zei de boer verder. Zodra een Markepakker ergens op een
boerderij kwam, ging een of ander van 't gezin langs achter op de boomgaard staan,
en zonder een woord of een kreet, enkel door het herhaald gebaar van met beide
handen iets te grijpen uit de lucht, liet men aan de ganse buurt verstaan, dat er onraad
in aantocht was. De Markepakker was alvast verklikt vóór hij verscheen en vond dan
ook doorgaans niets te pakken. Rust had men echter nooit. Men leefde in voortdurend
alarm. De eerste tijden waren de mensen doods-angstig voor de Markepakkers. Doch
gaandeweg leerde men ze goed kennen en vooral op het laatst lieten ze zich zonder
veel moeite, en dikwijls voor een prikje, omkopen. Maar men moest ze goed kennen.
Wee hem die zich vergiste! Zij droegen allen een bijnaam onder 't volk. Men had de
Witte, de Schele, de Bril, de Lip, de Blauwe, de Scheve Broek. Met de Witte en de
Scheve Broek viel wel te
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praten; maar de Schele, de Bril en vooral de Lip waren echte bandieten. De Blauwe
was een dronkaard en een dief. Die stal gewoonweg alles wat hij kon krijgen en zond
het naar Duitsland. Eens, op een nacht, hadden de vier jongelui van de ‘kwern’ op
hinderlaag gelegen om de Bril en de Lip te vermoorden. 't Geheim van de ‘kwern’
was verraden en de twee geduchte Markepakkers zouden komen. Zij verschenen
inderdaad tegen twaalf uur en stapten sluipend de boomgaard op. De jonge mannen
volgden hen. Toen de Markepakkers in de duisternis aan de dichte voordeur stonden,
kwamen de vier jonge kerels naast hen staan.
- Wilt ge binnen zijn? vroeg een van hen.
De Markepakkers aarzelden.
- Goa moar binnen; ge'n moet ulder nie generen, drong een tweede aan.
De Markepakkers roken lont. Zij speurden wat heen en weer langs de gevel, alsof
daar iets was dat hun bijzonder interesseerde en slopen eindelijk weg, heel, héél
stilletjes en vlug, achter de heg heen, de velden in.
- Noeit, meniere, zo vertelde mij de boer met nog verlekkerde glimlach, - noeit 'n
hên twie meinschen zue dichte bij ulder dued geweest as die twie Markepakkers!
Mijne zeun hee geschriemd van koleire as hij zag da ze wiggemuisd woaren!
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Vlaamse uithangborden
Nu ik veel door Vlaanderen zwerf, en scherper dan eertijds alles in mij opneem,
treffen mij sommige dingen, die vroeger aan mijn aandacht ontsnapten, of die ik
zomaar aannam, zonder er verder over na te denken, als vanzelfsprekende en
natuurlijk-bestaande, bij de mensen en hun omgeving passende verschijnselen.
B.v. de uithangborden van zovele landelijke herbergjes. Ik kende ze reeds sinds
lange jaren: De Hope van Vrede, De Leeuw van Vlaanderen, De Groene Warande,
Het Casino, De Dubbele Arend, De Keizer, enz. Maar het was mij nooit opgevallen,
het was nooit tot mij doorgedrongen, dat ze wel iets meer dan een banaal-toevallige
betekenis konden hebben.
Nu ben ik ze werkelijk gaan beschouwen als bladzijden uit de tragische
geschiedenis van ons land en volk. Wat zou b.v. De Dubbele Arend, waarnaar zoveel
landelijke herbergen van meestal een speciaal ouderwets type genoemd worden,
anders zijn dan een herinnering uit de tijd toen Vlaanderen aan de ex-roofstaat
Oostenrijk behoorde? Wat zou het Casino anders zijn dan een herinnering uit de
Spaanse tijd? Verder is het opvallend, dat zogoed als geen enkel opschrift aan
Duitsland of aan iets Duits herinnert. Komt dat niet omdat we, vóór 1914, nooit aan
Duitsland waren? En ook aan Holland herinnerende uithangborden zijn hoge
zeldzaamheden, zodat men daaruit de gevolgtrekking zou kunnen trekken, dat
Hollands invloed op Vlaanderen van luttele betekenis is geweest.
De Groene Warande, De Groene Boomgaard, De Groene Wandeling, die veel en
overal voorkomen, dat is de schoonheid, de zachtheid, de poëzie van 't liefelijke land.
Dat zijn de bloeiende duinen, de golvende korenakkers, de statige bossen, de aardige
beekjes en riviertjes door de weiden, de zingende vogels in de lucht, al die goede
dingen van kleur en geur
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en harmonie, waarvoor het volk hier zulk een sterk gevoel heeft. Dat zijn de
zondagswandelingen te velde, de volksspelen op de gehuchten, de kermissen van de
dorpen, de rust, het genoegen, de aardigheid en de glimlach van het leven.
Maar wat het meest van al op 't Vlaamse platteland voorkomt is De Leeuw van
Vlaanderen en de Hope van Vrede.
De Leeuw van Vlaanderen symboliseert de eeuwenoude strijd van het volk voor
onafhankelijkheid en vrijheid. Die loopt als een rode kronkeldraad van vuur en bloed
door heel Vlaanderens geschiedenis. Telkens werd het volk onderdrukt en telkens
veerde het in sombere opstand weer overeind, met als aanvoerder een ‘Leeuw van
Vlaanderen.’ Artevelde was een Leeuw van Vlaanderen, Breydel en De Conincq
waren Leeuwen van Vlaanderen. De geest van vrijheid is de leeuwengeest van
Vlaanderen!
Naast de Leeuw van Vlaanderen, en wellicht nog talrijker dan de Leeuw van
Vlaanderen, staat de Hope van Vrede. Het heeft mij dikwijls geboeid de fantastische
spelling van dat uithangbord waar te nemen. Een enkele maal leest men goed In de
Hoop van Vrede; maar meestal zijn de afwijkingen ontelbaar, en wie langs de Vlaamse
velden en wegen uit wandelen gaat, komt gemakkelijk van De Hope van Vrede in
de Hoope van Vrede, om een eind verder te verzeilen in d'Ope van Vrede en dan
weer terecht te komen in d'Ope van Vreede of De Hoope van Vreede.
De hoop van Vrede...! Wat moeten een land en een volk eeuwenlang onder oorlogen
en oproeren geleden hebben om dat als een noodkreet en een bestendige verzuchting
bovenop zoveel plaatsen uit te beelden, waar de mensen bij elkaar komen! Er zijn
ook enkele landelijke herbergen, die als opschrift In den Vrede dragen; maar het zijn
eerder uitzonderingen en zij verwekken de indruk als van optimisten, die het leven
te rooskleurig inzien en werkelijk te veel verlangen. De hoop, de Hope schijnt al
mooi genoeg en de verwezenlijking ervan blijft een vurig smachten, een ideaal, een
illusie. Ook nu nog, helaas! leven wij in de ‘hope’ van vrede.
Nu zijn er weer nieuwe en andere opschriften bijgekomen. Dat heeft de laatste oorlog
(of, beter gezegd, de jongste
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oorlog, want laten wij ons dienaangaande geen illusies scheppen) meegebracht. Nu
heeft men La Nieuwpoort, La Diksmuiden, La den Yser en meer andere. La den Yser
spant natuurlijk de kroon; die vindt men overal. En verder prijken ook De Mitrailleus,
de Vliegmachine, de Poolu. Dit laatste vond ik in een klein Vlaams gehuchtje, niet
ver van de Franse grens. Tegenover het half stukgeschoten kroegje stond een ander,
ook half stukgeschoten kroegje van een concurrent en deze was er bezig in witte
letters op een donker uithangbord te schilderen: La den Boche. De man uit den Poolu
vond dat maar half en schimpte. Maar de man uit den Boche trok er zich niets van
aan en meende dat eenieder wel het recht had eerlijk aan zijn brood te komen zoals
hij dat verkoos.
‘Les affaires sont les affaires!’
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In de rechtzaal
De kerels zetelen op de Kommandantur achter hun rechterstafel...
Harde, vierkante koppen, barre tronies, stug-opgestreken snorren, ijzeren kruisen
en soortgelijke rommel op de grijze uniformen. De eerste beklaagde wordt
binnengestompt.
- Hoe is uw naam?
De beklaagde, niet bang en zelfs een ietsje braniënd, antwoordt:
- Ik ben de Keizer van Deinze.
- Wat! gillen de kerels, van woede opspringend.
- De Keizer, van Deinze, herhaalt de man onbeschroomd.
- Majesteitsschennis! buldert de hoofd-tronie; en ogenblikkelijk volgt het vonnis:
- Zes maanden gevang!
- Ik heet De Keizer en ik ben van Deinze. Ik kan het toch niet helpen dat ik De
Keizer heet en dat ik van Deinze ben! betuigt de man met kracht.
Maar de hoofd-tronie wil daar niets van weten. De toon was beledigend, meent
hij, en de straf wordt volgehouden: zes maanden gevangenschap wegens
majesteitsschennis. Hij maakt een gebaar, om te beduiden dat het afgelopen is; de
gendarmen grijpen De Keizer bij de armen en stompen hem weer buiten. De volgende
beklaagde wordt binnengestompt.
Het is een vrouw. Zij is beschuldigd van smokkelarij. De Militäre Polizei (de
zogenaamde Markenpakkers) hebben haar aangehouden; en een van dezen komt
voor de rechters zijn verklaring afleggen.
De vrouw luistert met aandacht en verstaat genoeg Duits om te begrijpen wat de
‘Markenpakker’ zegt. Op een gegeven ogenblik verklaart de ‘Markenpakker’ iets
dat, volgens de
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vrouw, met de waarheid in strijd is; en zij valt in, tot de ‘Markenpakker’ gewend:
- 'k Vroag excuse, menier de Markenpakker, 't'n es azue nie gegoan, 't es zue en
zue gebeurd.
De hoofdbeul slaat met zijn vuist op de tafel, en buldert:
- Wat! Belediging van 't Duitse leger!
De vrouw schrikt even op, begrijpt niet wat er plotseling omgaat, noch waarom
de kerel haar zo dreigend afsnauwt. Het is een ietwat simpel mens; zij heeft de Militäre
Polizei nooit anders als de Markenpakkers horen noemen; zij meent in gemoede dat
ze werkelijk zo heten, dat het hun titel is en dat ze hen zo noemen móét. Weer wendt
ze zich tot de aanklager en vervolgt haar betoog:
- Ge weet toch wel, menier de Markenpakker, da 'k ou gezeid hè da mijn dochter...
- Halt! buldert de hoofdbeul rood van woede. En hij schreeuwt het vonnis uit:
- Drie maanden gevangenschap wegens belediging van 't Duitse leger!
- Ho moar, menier de Markenpakker! roept de vrouw in tranen uitbarstend, - ge
weet toch wel da ge mij gezeid hè da...
- Foert! schreeuwen de tronies woedend; en zonder meer omhaal wordt de vrouw
door de gendarmen naar buiten gestompt. Een andere zaak wordt opgeroepen.
't Is aangeplakt geworden bij de kerk van 't dorpje dat de vrede met Rusland was
getekend en dat de vrede met de overige vijanden nu wel spoedig volgen zou.
De mensen hebben dat gelezen en, als naar gewoonte, ongelovig 't hoofd geschud.
En terwijl eenieder daarbinnen de hoogmis bijwoonde, zijn de dorpskinderen gekomen
en hebben insgelijks de aanplakbrief gelezen. Enkelen hebben het geloofd en zijn er
blij om geweest; de meesten hebben ermee gespot. En Guustje, het veertienjarig
zoontje van de barbier, heeft een stok genomen en er het plakkaat mee afgekrabd.
Dat heeft een Duits soldaat gezien en er bij de Kommandantur een klacht over
ingediend.
Guustje wordt opgeroepen en komt voor.
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- Gij hebt met een stok dat plakkaat aan de kerkmuur afgekrabd, zegt streng de rechter.
- 'k 'n Doe, menier, 'k 'n hè 't ik nie geweest, liegt Guustje onbeschroomd.
De Duitse soldaat, die de misdaad zag gebeuren, wordt geroepen. De rechter vraagt
hem iets in harde taal en de Duitser kijkt naar Guustje.
't Ziet er een lompe, domme man uit. Hij heeft een breed en dik gezicht, met kleine
varkensoogjes, die heel dicht bij elkaar staan. Ginds, bij de kerk, heeft hij Guustje
wel degelijk menen te herkennen; maar hier nu, in de gerechtszaal, gaat hij twijfelen,
aarzelen. Guustje, immers, had bruin krulhaar; en deze bengel draagt korte, bijna
blonde haren. En niemand denkt eraan, dat Guustjes vader barbier is...
De rechter wordt ongeduldig. Hij buldert plotseling een brulrede uit in vreemde
taal, waarvan de mensen van de streek slechts een paar woorden snappen, die als
‘schaapskop’ en als ‘zwijnshond’ klinken. En zich omkerend tot de gendarmen,
schreeuwt hij een bevel, waarbij de gendarmen naar Guustje toe komen, hem van
zijn plaats lichten en met hem de zaal verlaten.
Guustje is vrijgesproken, bij gebrek aan voldoende bewijzen; maar in de
onzekerheid waarin men te zijnen opzichte verkeert moet er toch iets gebeuren; en
eensklaps galmen noodkreten en scherp gegil achter de deur, terwijl ook duidelijk 't
geklap van oorvegen weerklinkt. Meteen wordt de domme soldaat door een nieuwe
woedende tirade uit de zaal weggesnauwd en de volgende zaak opgeroepen.
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Zoete wacht
De jeugdige soldaat is met verlof. Hij rust uit na veel vermoeienissen. Hij is niet
ziek; hij ziet er flink en gezond uit; maar hij is moe, zéér moe.
Hij verblijft op een aardig klein boerderijtje, aan de rand van de bossen. Het
boerderijtje heeft door de oorlog niet geleden. Zijn witte muurtjes, zijn groene luikjes,
zijn glinsterend rood pannendak lachen ongeschonden in de weke, zachte
voorjaarszon. Rechts en links van een blonde zandweg liggen de zachtgolvende,
groenende velden als een breed-opengevouwen boek van frisse schoonheid. Als
achtergrond, onder de blauwe hemel, een donker dennenbos. Het dorpje ligt op korte
afstand, in een diepte. Men ziet het witte kerkje en het slank kerktorentje tussen de
bomen schemeren. Het dorpje mag van geluk spreken, dat het zo gaaf uit de baaierd
is terecht gekomen!
De boer en zijn vrouw zijn reeds bejaarde mensen en leven daar alleen, zonder
kinderen, met een knecht. Met liefde, bijna met ouderlijke liefde, hebben zij 't soldaatje
bij zich opgenomen. Hij leeft er van heerlijk bruin brood en verse melk en eieren en
ganse dagen wandelt hij te velde en in de bossen. Hij zag bleek, toen hij daar
aankwam. Nu heeft zijn gelaatskleur zich getaand en zijn ogen krijgen levendiger
uitdrukking. Hij zal weldra weer helemaal als vroeger zijn.
Liefst spreekt hij niet over de oorlog en alles wat hij daar heeft meegemaakt. De
kogels hebben hem gespaard, maar de eindeloze strijd heeft hem zo moe, zo akelig
moe gemaakt. Als hij nu helemaal vrij was, hélemaal vrij, zou hij wellicht niets anders
doen dan goed en gezond eten, en verder rusten en slapen: dagen en nachten achtereen
rusten en slapen... Doch dat kan niet. Die beide oude mensen zijn zo innig goed voor
hem en stellen zulk een levendig belang in alles wat hij in
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de lange oorlog heeft ervaren. Zij stellen zich de oorlog voor, zoals zij er tijdens hun
jeugd, in oude boeken over lazen: dichte, tegen elkander oprukkende scharen, met
wapperende vanen en roffelende trommen; cavalerie-charges die de grond doen
dreunen en gevechten met de blanke sabel, flitsend als bliksemschichten en
rood-afdruipend van bloed. En 's avonds, als hij met hen naast de haard zijn pijpje
zit te roken, vertelt het jonge soldaatje soms met matte stem wat een slagveld werkelijk
is: een hel van stinkende rook en stof vol vuurstralen en oorverscheurende
dondergeluiden; een wilde chaos waarin men bijna nooit zijn vijand ziet, waarin men
soms niet eens zijn medestrijder ziet, en waarin men meestal slechts weet dat men
de zege heeft behaald wanneer het, na 't gevecht, in de kantonnementen voorgelezen
of aangeplakt wordt.
De beide oudjes luisteren met grote, starre ogen en ijzen van afschuw bij het relaas
van al die gevaren waaraan hij zo miraculeus ontsnapt is. Zij kunnen maar niet
begrijpen dat hij nog leeft, en soms zijn ze bang, vreemd-bang, dat hem, nú nog, iets
vreselijks zou kunnen overkomen. De streek is niet veilig, dieven- en
moordenaarsbenden sluipen bij nacht en ook soms bij klaarlichte dag op het platteland
rond en de twee goedige oudjes weten maar niet hoe ze hun gast tegen mogelijke
aanslagen zullen behoeden. Zolang ze daar zijn en ook zolang de knecht in huis is,
allen sterk gewapend, voelen ze minder angst, maar 's zondagsochtends vroeg, als
het nog schemerdonker is gaan ze allen naar de eerste mis in 't dorp; en dan zou 't
soldaatje, dat altijd lang blijft slapen, een tijdje heel alleen zijn op de hoeve, als ze
niet, tot zijn beveiliging, iets hadden uitgedacht dat het soldaatje niet mag weten,
want wat zou hij erom lachen als hij 't weten moest!
Op een boerderij, niet ver van de hunne afgelegen, woont de schoonbroer van de
boer. Die heeft veel kinderen, meest jonge meisjes; en elke zondagochtend, als 't nog
donker is, komt een van de jonge meisjes bij de oudjes aan en blijft daar stil in huis
zitten, terwijl zij samen met hun knecht ter vroegmis gaan.
Zij zit daar, aardig, fris, jong dingetje, met de handen op haar knieën bij het
haardvuur, zonder gedachten door het
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kleingeruite raampje starend over 't land, waar de grijze lentedag langzaam ontwaakt.
Zij houdt zich heel, héél stil, om zijn weldadige rust niet te storen; zij blijft daar
onbeweeglijk zitten, tot het kerkklokje weldra 't einde van de mis klept en de twee
oudjes over de blonde landweg, tussen 't malse groen wan de velden, naar het hoevetje
terugkeren. Geluidloos komen zij binnen, vragen eventjes of alles goed is; en daarop
vertrekt het jonge meisje zoals zij gekomen is; en als het jong soldaatje eindelijk
tevoorschijn komt en door zijn goede, lange slaap verkwikt vóór zijn gezond ontbijt
van heerlijk brood en verse melk en eieren gaat zitten, weet hij niet welke zoete,
stille wacht over zijn rust en veiligheid gewaakt heeft.
Hij mag het niet weten, hij zou schaterlachen; maar in het oog van de oude boer
glimlacht soms iets olijk-ondeugends, als kittelde toch wel de lust om het hem eenmaal
te zeggen.
Ik hoop maar dat hij 't niet zal doen. 't Is zo veel aardiger.
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De krijgsgevangenen
Een tijd geleden heb ik de Duitse krijgsgevangenen gezien... Het was in 't hartje van
Vlaanderen, en de lucht was grijs en kil en het motregende...
Zij vormden een kleurloos-vuilgrijze troep in de vuilgrijze lucht en de wind blies
scherp en ijzig en heel 't verwoeste land, waarover zwarte kraaien droef-krassend
zwermden, was van een doodse melancholie en van een afgrijselijke verlatenheid.
Zij werkten aan de wegen, onder toezicht van Franse soldaten. Zij werkten loom
en langzaam, met walgende weerzin. Zij schraapten met schoppen de vettige
modderlaag van de hobbelige keien en maakten er vieze hopen van, langs de rand
van de vieze sloten.
Er waren frisse en jeugdige gezichten onder hen; en er waren er oude en verweerde,
met slordige haren en grijze, lange baarden. De triestigheid lag over de gelaatstrekken,
als een sluier die zich ingevreten had. Er was geen hoop meer in die ogen, geen
veerkracht meer in die gebogen gestalten.
Dat waren nu de trotse krijgers, die eenmaal als een bende gewetenloze misdadigers
het onschuldige land binnenvielen! Dat waren de lui die, genadeloos zegebewust,
onze dorpen afbrandden, onze streken verwoestten, onze bevolking, die hun niets
misdaan had, folterden en vermoordden! Zij wilden ons tot slaven maken en nu waren
zij zelf onze slaven!
Slaven; echte slaven! Nooit heb ik scherper gevoeld wat het moet geweest zijn in
de oude, wrede tijden. Nooit heb ik met schrijnender diepte beseft, wat het voor ons
zou geweest zijn als wij de nederlaag hadden geleden.
De Duitse krijgsgevangenen zijn slaven, maar slaven die niet mishandeld worden.
Zij worden behoorlijk gevoed en de Fransman, en zelfs de Belg, hebben toch nog
iets goed-
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moedigs tegenover hun anders wel diep verfoeide vijanden. Er blijft steeds iets lichts,
iets van ‘blague’ in hun optreden. ‘Eh bien Fritz, et ton coco d'empereur, qu'est-ce
qu'il fiche maintenant, là-bas, en Hollande?’ hoorde ik een van de Franse wachten
aan een van de Duitse krijgsgevangenen vragen; en toen Fritz (alle Duitsers heten
voor de Fransen Fritz) met een nijdig schimplachje geantwoord had ‘que za lui édait
pien egal ze gue zon embereur vichait,’ toen was er gulle vrolijkheid onder de
blagerende bewakers en een van de sergeanten zei dat Fritz al goed op weg was om
een ‘bon poilu’ te worden.
Maar als wij de nederlaag geleden hadden, o, dan... dan ware 't wat anders geweest!
Je moet hier de verhalen van en over de gedeporteerden horen! Je moet hier horen
hoe zij, de Duitsers, hun krijgsgevangenen behandelden! Je moet horen hoe ze
omgingen met de civielen uit de streek, in die tijd toen ze nog aan hun overwinning
geloofden en hun bruut-arrogante toon konden voeren! Toen ze op de boerderijen
kwamen stelen (requireren noemden ze dat) en toen de arme, onschuldige mensen
smeekten om toch nog iets voor hun eigen onderhoud te mogen bewaren, klonk in
de regel het onmenselijk antwoord: ‘Eet gras, dat is genoeg, 't is nog te veel voor
jullie schooiers!’
Hier, in de buurt, werkten maandenlang, aan een spoorweg, Italiaanse
krijgsgevangenen. Die ongelukkigen kregen zogoed als niets te eten. Zij stierven, in
de volle, letterlijke zin van 't woord door de honger en 't was ten strengste aan de
plaatselijke bevolking verboden hun, wat dan ook, te geven. Zij aten de afval van de
straat op. Wanneer schoolkinderen een droog korstje brood lieten vallen, sprongen
de Italianen er met tientallen naartoe en vochten erom. En iemand, die ik heel goed
ken en ten volle mag vertrouwen, heeft mij de volgende wrede anekdote verteld, die
hij bijwoonde:
Een troepje van een vijftig Italianen was aan 't werk bij de spoorbaan. Het vroor
afschuwelijk. Vlak naast hen lag een veld bevroren rapen. De uitgeputte martelaren
loensten ernaar met begerige ogen, maar de wachthoudende Feldwebels gunden hun
niets. Op een gegeven ogenblik was er toch een die tersluiks de hand lei op een van
de knollen en die poogde
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uit de harde grond te rukken. ‘Afblijven!’ brulde een der Feldwebels en kwam
woedend naar de man toe en gaf hem een schop. En toen, meneer, gebeurde iets
gruwelijs: de Italiaan, als door een veer bewogen, sprong op met fonkelende ogen;
en, met een kracht die men nooit bij zulk een mensenwrak vermoed zou hebben, hief
hij zijn spade in de hoogte en sloeg er de Duitser de hersens mee in. De andere
Feldwebels rukten ter hulp aan, maar te laat. Hun kameraad was dood en de Italiaan
werd ogenblikkelijk met een revolverschot geveld. Dit alles om een miserabele,
bevroren rapenknol, waarvan geen beest zou gewild hebben!
Ik heb ze nu gezien en ik herhaal het: het zijn slaven! Maar slaven die een leven
hebben als van renteniers, vergeleken bij wat ze destijds hun eigen krijgsgevangenen
en gedeporteerden hebben aangedaan. Bernard Shaw heeft tijdens de oorlog eens
gezegd: ‘Als de Duitsers het winnen zullen zij ons levend villen en als wij het winnen,
zullen wij de Duitsers levend villen.’ Het eerste is waar: zij waren ons reeds levend
aan het villen toen ze nog niet geheel overwonnen hadden. Het tweede is overdreven.
De Duitse krijgsgevangene is een slaaf geworden, maar hij lééft en zal zich kunnen
herstellen. Wij, als we 't verloren hadden, zouden als erbarmelijke slaven geleefd
hebben en als onschuldige martelaars gestorven zijn. Maar de kracht die de wereld
regeert en waarin alle gevoel van recht en eer nog niet hopeloos vergaan is, heeft dat
niet gewild.
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In de natuur
Laten we nu maar eens even de oorlog en de algemene wereldverbeesting vergeten.
De grote heren zitten in Parijs, of in Versailles (waar zitten ze ook weer; 'k herinner
't mij niet meer!) te leuteren; en misschien, als deze regelen verschijnen, zullen ze
reeds iets moois tot stand hebben gebracht. Misschien ook niet; dit lijkt mij wel het
meest waarschijnlijke. Ik hoor dat ze zich ginds vervelen - anders wel een heel goed
teken! - en dat Parijs niet amusant meer is (uitstekend! uitstekend!) en dat ze er
allemaal meer dan genoeg van hebben. En wij dan! Enfin, er is toch enige hoop.
Hier, op de Molenheuvel, is er allang geen sprake meer van oorlog. De bewoners
van de Molenheuvel hebben er trouwens nooit heel erg aan meegedaan. Er is mij uit
de beste bron medegedeeld dat de leeuwerikjes er nooit hun gezang voor hebben
gestaakt; dat de mieren, ondanks de strenge verboden van de Duitsers, nooit hebben
opgehouden hun ondergrondse voorraadschuren bij te vullen; en dat roodborstjes en
meesjes, als nooit tevoren zich vermenigvuldigd hebben. Alleen de wilde konijnen
zijn wat schuw geweest, - dat ligt zo in hun aard, - en hebben zich een hele poos
onzichtbaar in hun loopgraven verborgen gehouden. Maar ook dáár hebben zij hun
tijd in ledigheid niet gesleten en dezer dagen zijn ze weer te voorschijn gekomen,
talrijker en losbandiger dan ooit.
Het is nu lente en het waait en vriest, erger dan in volle winter. Maar de zon glanst
aan de week-lichtblauwe hemel en op de Molenheuvel is er altijd een of ander
dol-gezellig plekje te vinden waar het niet waait en waar de zon - áls die er is - heerlijk
bakt en koestert.
Op zulk een plekje lig ik, op een leger van zacht mos en droge bladeren.
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Boven mijn hoofd wuiven en zwiepen de ruisende takken van heesters en bomen,
maar ik heb er niet de minste last van. Als ik mijn ogen sluit en de zachte zon op
mijn handen en wangen voel stoven, kan ik mij inbeelden dat ik ergens aan de oever
van de Middellandse Zee lig. Als ik mijn ogen open en rustig om mij heen staar, zie
ik het stille leven van de ontwakende natuur.
De brons-groenende, wilde kamperfoelie slingert reeds alom zijn guirlandes en
festoenen door de naakte twijgen van de eikenheesters. De knopjes van de lijsterbes
zwellen en worden lichtblond; aan mijn voeten bloeit een teer-roze anemonenstruik.
Op een takje van een lariksboom, dat reeds vol groene pukkeltjes staat, klein als
minuscule erwtjes, komt een roodborstje zitten. Het zit daar even, met zijn grijsgroen
jasje en zijn bruinrood befje, het kijkt mij aan met zijn rond, donker oog en zijn heel
fijn bekje prazelt iets, dat ik niet kan verstaan. Zijn pootjes zijn dunner dan lucifertjes
en lijken stijf en broos als glas.
Ik heb niet begrepen wat het mij verteld heeft, en daarom herhaalt het dat nog
eens. En omdat ik nu nóg niet begrijp, krijgt het plotseling een soort van
wanhoopsaanval en laat zich stijf, met strak-gestrekte vleugeltjes ten gronde vallen,
alsof het zelfmoord pleegde.
Het pleegt geen zelfmoord. Het pikt daar uit het mos iets op, met nijdig-vlugge
snavel, vliegt weer op het takje, kijkt mij weer aan, prazelt opnieuw zijn geheimzinnig
zinnetje.
Nu heb ik het begrepen! Het zegt mij duidelijk, dat ik daar maar niet moet blijven
liggen, want dat dit zijn plaatsje is, waar het elke ochtend zijn wormpjes komt halen.
Ik hinder het; ik moet daar weg!
Terstond, gehoorzaam van aard als ik ben, rijs ik voorzichtig overeind. Maar hoe
voorzichtig ik dat ook al doe, mijn beweging is alvast nog véél te ruw voor 't
roodborstje, want met een gilletje verlaat het zijn takje en vliegt ijlings van mij weg,
met zijn eigenaardige, half ridicule, half tragische vlucht, alsof het zich uit overdreven
wanhoop wou gaan suicideren. Het blijft dan een misverstand tussen ons. 't Is wel
jammer; ik wou het zo graag anders. Toch geef ik de hoop nog niet op,
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dat wij elkander weldra goed zullen verstaan. Ik zal er heus mijn best voor doen.
Ik lig op 't zelfde plekje uit de wind en in de zon te mijmeren en te dromen. Wat
zweeft daar eensklaps langs mij heen? Een vlinder, een prachtige roodbruine vlinder
met blauwe ogen op zijn vleugels, nu reeds, in dat gure weer, nog vóór het einde van
april! Ik twijfel, kan het haast niet geloven, richt mij overeind om goed te zien!
Toch is het zo; en 't lijkt iets zó ontijdigs, zó abnormaal en zó onzinnig, dat het
denken doet aan een vergissing van de natuur. Het is als iemand die veel te vroeg uit
zijn bed werd opgealarmeerd en zomaar grijpend wat hij grijpen kon, de hand gelegd
heeft op een fantasie-vest met geweldige kleuren, en dit zomaar op zijn naakte body
aangetrokken heeft en zo daarmee de straat is ingehold. Is die vlinder gek? Wat zal
hij kou vatten, pleuris, longontsteking oplopen! Ik geef geen cent meer voor zijn
leven. Hij dwaalt, hij zwenkt, hij ziggezaagt, als dronken; hij stijgt in machteloze,
hopeloze bochten naar de zon toe, die hem naar zich schijnt toe te zuigen, om hem
tot straf te verslinden.
Een fijn en zangerig geprazel, en daar is weer het roodborstje op 't larikstakje.
Heeft het de gekheid van die rare naaktloper gezien en komt het mij daarvan vertellen?
Neen; het laat zich nog eens vallen alsof 't zich suicideerde en haalt, nijdig pikkend,
een wormpje uit het mos. Dat is al veel verstandiger werk en wij beginnen elkander
te begrijpen.
Het zal wel gaan tussen het roodborstje en mij. Maar die vlinder, die absurde
vlinder...!
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Afgeknipte haren
Onze intree, in veel dorpen en steden, zo vertelde mij een jeugdig soldaat, die van 't
begin tot het eind het jongste bevrijdingsoffensief heeft meegemaakt, geschiedde
soms onder echte triomfbogen en trofeeën van afgeknipte vrouwenharen. Dat hing
daar, tussen groen en vlaggen, in de wind te waaien: blonde haren, zwarte haren,
rode haren; men kreeg een indruk van door Indianen gescalpeerde hoofden; en de
soldaten jubelden en raasden, en waren erop uit om nog steeds meer van die trofeeën
te veroveren.
Daar was niet veel voor nodig. Een of andere vage denonciatie was dikwijls
voldoende. Dadelijk trokken zij erop los en als ze toevallig geen schaar bij de hand
hadden, zaagden zij de dos maar met hun sabel af.
Soms was de straf ten volle verdiend. Somtijds, helaas, was ze dat niet en meer
dan eens bleek de ‘geëxecuteerde’ het slachtoffer te zijn van een vergissing, of van
laaghartige wrok en persoonlijke haat.
Er zijn te veel vrouweharen geknipt en er zijn er ook te weinig geknipt. Het is droevig
en onterend om te bekennen, maar veel Belgische vrouwen, op het platteland zowel
als in de steden, hebben zich walgelijk en verachtelijk met de Duitsers
gecompromitteerd. En niet het minst die vrouwen, waarvan de mannen in het
vaderlandse leger streden! Zij gingen openlijk met de vijand om, zaten ermee in
cinema's en schouwburgen, knoeiden ermee op alle manieren en niet zelden
verstrekten zij de vijand inlichtingen, die met de vrijheid en zelfs met het leven van
hun medeburgers betaald werden.
Velen lieten zich samen met Duitsers fotograferen. Dat heeft heel wat haren gekost.
De fotograaf bewaarde het origineel: en zodra de geallieerde troepen in de bevrijde
dorpen en
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steden verschenen, plakte hij de reprodukties vóór zijn ramen aan. En de scharen
knipten; en de sabels zaagden.
Of de verdiende straf veel indruk heeft gemaakt valt te betwijfelen. Het algemeen
morele peil is zó gedaald en ontaard, dat niets meer diepe indruk maait. De vrouw
met afgeknipte haren is nu een curiosum van de streek geworden, als de vernielde
dorpen en de slagvelden. Ik heb er verleden week een gezien. Zij had een gebreide
muts op, die haar schande verborg en zij keek mij aan met vrijpostige en insolente
ogen. Geen de minste schaamte. Eerder iets triomfants-uitdagends. De lui die om
haar heen stonden spotten wat met haar, maar waren verder niet kwaadaardig. Zij
betuigden ook geen bijzondere minachting. Zij losten enkele gewaagde kwinkslagen,
waarop de meid in dezelfde toon antwoordde. Toen konden wij gaan. Meer was er
niet aan te zien. En de boer die mij daar heen had geleid lachte om het grapje, zoals
hij om een ander grapje zou gelachen hebben.

De dienstweigeraars
En de dienstweigeraars en deserteurs, hoe wordt daar nu, in de algemene morele
verwildering en verwording, over geoordeeld en gesproken? Eenieder, in Holland,
heeft die lafaards kunnen zien en zich vaak geërgerd aan hun optreden, dat niet alleen
de goede naam van België, maar de menselijke waardigheid in 't algemeen, bekladde
en in opspraak bracht. Er werd gezegd, dat ze nooit in hun land zouden mogen
terugkeren en, als ze 't waagden, dat hun de kogel wachtte.
Het is een zonderling verschijnsel. Mensen en couranten klagen en vitten over en op
alles en nog wat, maar van die ellendelingen die, flink en gezond van leden, hun land
lieten vermoorden zonder het te hulp te komen, wordt zogoed als nooit gesproken.
Hoogst zelden, in de couranten, af en toe een kort artikeltje, dat hen aan de schandpaal
spijkert, maar verder de onachtzaamheid, de onverschilligheid. De ouders die hun
zonen in de strijd verloren hebben, laten weinig of

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

713
geen kreten van haat en van verachting horen, evenmin, - en dat is wel 't
merkwaardigste, - als de soldaten die wél hun plicht gedaan hebben en soms verminkt,
en verouderd, en geruïneerd uit de oorlog zijn teruggekomen. Waar zitten ze nu, die
helden, die bevende, blatende schapen? Nog steeds in Holland en andere neutrale
landen, in de cafés, in de restaurants, hoog-patriottisch doende en
champagne-drinkend, of ergens in de veilige loopgraven van een kantoor, of in een
spionagedienst, waar ze nooit iets anders deden dan hun eigen landgenoten verdacht
te maken, als ze niet, zoals wel eens gebeurde, ten dienste van de vijand werkten.
Er is mij verzekerd, dat enkelen in 't land teruggekomen zijn en zich hebben
aangemeld voor de niet meer gevaarlijke, militaire dienst, waarin ze dan ook, zonder
enige opmerking vanwege de militaire overheden, werden ingelijfd. Als dat waar is
lopen die lafaards dus in dezelfde uniform rond als die van de jongens die het land
hebben gered. En als dat waar is zullen er ook wel meer over de grenzen komen,
zullen zij állen over de grenzen komen en zich voor de dienst aanmelden, zodat wie
ze niet kent ook niet vermoeden zal, dat ze zich aan hun vaderlandse plicht onttrokken
hebben.
Ze mogen m.i. wél in 't leger opgenomen worden, en ook voor vele, lange, strenge
jaren; maar dan met een zwart kruis op de rug, opdat men overal en altijd weten zal
wie ze zijn en ze van de anderen kan onderscheiden.
Maar wees gerust; 't zal niet gebeuren: de grenslijn tussen eer en schande is te
vaag geworden. Misschien toch wordt zij later nog eens flink en hard getrokken. Dat
zou ons met de wereld nog wel enigszins kunnen verzoenen.
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Si j'etais roi
Si j'étais roi, in deze tijd, dan zou ik er spoedig voor zorgen, dat ik geen ‘roi’ meer
was...
Ik zou mijn ontslag indienen, heel beleefd en zeer beslist; een soort patent, - als
ik het zo mag uitdrukken, - van ‘ami du peuple’ ofte volksvriend nemen; en met mijn
centjes en mijn familie (koningen hebben daar meestal geen gebrek aan) rustig en
definitief op een van mijn prachtkastelen gaan wonen.
Ik heb er zo eens een gezien, in Frankrijk, dat toebehoorde aan Leopold II, die een
verstandig man was. Hij ging daar af en toe enige weken vakantie doorbrengen in
gezelschap van iemand die hij goed kende, en het lijdt geen twijfel of hij voorzag
toen reeds de komende tijden en bracht dan ook reeds tijdig zijn vele, weelderige
schaapjes op het droge.
Nooit heb ik iets mooiers gezien, of beter gezegd, niet gezien, als dát kasteel. Het
lag in een bosrijke, heuvelachtige streek; prachtlanen leidden er, sterrevormig, heen;
en bij de ingang van iedere laan stond een boswachter met karabijn en groene mantel,
die je scherp en wantrouwig aankeek, en je dadelijk volgde, als je ook maar even
van de brede straatweg afweek.
Ik vroeg aan een van die mannen of ik even het kasteel mocht gaan bezichtigen.
Hij antwoordde mij zeer beleefd, maar koud als ijs, dat zulks absoluut onmogelijk
was. Zijne Majesteit was zwaar vermoeid door Staatsbeslommeringen, en nam rust,
en kon geen bezoeken ontvangen. Ik antwoordde, dat het mij niet te doen was om
Z.M. te zien, maar enkel om eens, van iets dichter bij, de tuinen en de muren van het
kasteel te mogen bekijken. Het speet de wachter zeer, maar ook dát was absoluut
onmogelijk. Gelaten toog ik heen, maar dacht in mezelf:
- Als ik ooit Koning word, zo zal ik ook gaan leven!
De tijden zijn sinds wel enigszins veranderd. Ik denk: als
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Koning Leopold nu nog leefde, dan zou hij wellicht iets anders plaatsen aan de ingang
van zijn dreven als een boswachter met groene mantel en karabijn. Ik denk dat daar
een loopgraaf liggen zou; en, in die loopgraaf, een of meer mitrailleurs. En misschien
zouden de gewezen onderdanen nu wél eens het domein van hun gewezen Koning
mogen bewandelen en zelfs door hem kunnen ontvangen worden, bij welke
gelegenheid hij hun dan zeggen zou dat de feitelijke Koning van een land het eigen
volk is en dat hij, tot staving van die onomstootbaar-vaste overtuiging, met verouderde
begrippen afgebroken heeft en voortaan niets meer en ook niets anders wenst te
wezen, als een gewoon burger in de Staat.
En velen zouden het geloven, en genieten van hun wandeling, en zeggen dat het
volk nu meester is, en niet veel acht slaan op de mitrailleurs verborgen in de
loopgraven.

Il etait roi
Zich Koning ‘voelen’ is bijna evenveel als Koning ‘zijn,’ vooral in deze tijd.
Het was een Duitser, een officier. Hij zat in 't etappengebied, ver van de granaten,
op een veilig kantoor. Daarnaast waren zijn woonkamers, in een mooi herenhuis, dat
hij in beslag genomen had. Hij leefde daar met een jonge vrouw, die niet zijn eigen
vrouw was. Hij had wel een eigen vrouw, en ook kinderen, maar die woonden in
Duitsland.
Het was geen kwade man. Hij was ook veel te gelukkig om kwaadaardig te zijn.
Zonder grote moeite had hij de Ersatzvrouw gevonden, die hem over de afwezigheid
van de wettelijke troostte; met ietwat meer moeite had hij de geheime wijnkelder
van 't herenhuis ontdekt; en vanaf dat ogenblik achtte hij zich de gelukkigste mens
van de wereld en zei dat hij zich als ‘Koning’ voelde. Vóór de oorlog, in 't gewone
leven, was hij een klein, behoeftig ambtenaartje. Nu had hij overvloed van lekker
eten, dronk tweemaal daags champagne, en gaf aan zijn oorlogslevensgezellin cadeaus
die hij voor 't grijpen had. Hij droeg het IJzeren Kruis. ‘Ik wist niet,’ jubelde hij
soms, ‘dat iemand zo gelukkig wezen kon. Ik ben
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een Koning.’
Maar die gelukkige Koning zat, helaas, voor hem! op een wankele troon. Er waren
lange jaren veiligheid en rust geweest; en de ‘Schweinerei,’ zoals hij de oorlog
noemde, bleef ver van hem af, tot zij daar eensklaps heel dichtbij was en aan zijn
oren dreunde en ratelde als een orkaan.
‘Die Schweinerei hat schon wieder angefangen!’ riep hij wanhopig tot zijn
oorlogsgezellin. En, met een gevoel van diepe verongelijking, begon hij haastig in
te pakken wat de moeite waard scheen.
't Was al laat! De ‘Schweinerei’ kwam zijn straat in gerend, onder de gedaante
van talrijke vaderlandse soldaten en hij had nog net de tijd om zijn uniform uit te
trekken en langs een achterdeurtje weg te glippen. Zijn dierbare oorlogsgezellin had
niet eens meer zoveel tijd. Zij was een welbekende en beruchte dierbare; zij werd
door de soldaten vastgegrepen en met een sabel de haren van het hoofd gezaagd.
Dat moest wel een onaangename gewaarwording zijn, want zij gilde... gilde, alsof
zij wel tienmaal vermoord werd.
't Is nog niet alles ‘Koning’ en ‘Koningin’ te zijn! Vooral in oorlogstijd...!
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Van vogels
Er komt hier elke ochtend vast een heel klein vogeltje op een der hoogste takjes van
een boompje zitten en het zingt daar, met korte tussenpozen, heel de lange, schone
lentedag. Het draagt een vaal jasje en een grijs hemdje en als het zingt gaat zijn heel
fijn snaveltje als een scherp-snijdend knipschaartje open en dicht, terwijl het grijze
keeltje zwelt en gorgelt, alsof er werkelijk met water in gegorgeld werd. Af en toe
vliegt het van zijn takje weg en hangt dan even in de kruin van een jonge abeel, waar
het zich met het zaad van de katjes voedt. Maar dadelijk zit het weer te zingen
bovenop zijn zelfde takje; en in de zachte, stille lucht, tussen het heerlijk-fris
ontluikend groen onder de blauwe hemel vol zonneglans, is het alsof de ganse schone
wereld een hymne van verrukking door het fijne vogelkeeltje zong.
Ik kijk naar 't aardig diertje en denk aan de ongecompliceerdheid van zijn leven.
Ergens in een eigen gebouwd dons-enveren-huisje van één enkele kamer slapen;
opstaan als de zon opstaat, geen ogenblik toilet hoeven te maken, terstond op 't takje
om te zingen en zodra de eetlust komt naar de steeds welgevulde provisiekast van
het abeeltje, waarde ‘katjes’ aan de twijgen hangen! Ook geen enkele cerebrale zorg
of tobberij. Een huwelijk door wederzijds consent, zonder lastig te verkrijgen
toestemming van ouders; geen bruidsschat, geen uitzet, geen jacht naar een betrekking;
en als vervoermiddel de vleugels die nooit falen; terwijl de ganse vaste wereld als
een geschikte landingsplaats gebruikt kan worden!
Alle vogels, echter, leven niet zo heerlijk onbezorgd en vrij als het klein zangertje
met zijn vaal jasje en zijn grijs hemdje. Er wonen hier twee mussen onder de goot
van mijn dak en, ik kan 't niet helpen, maar ik voel achting noch genegenheid
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voor dat paar. 't Zijn echte bourgeois, en, ik zou haast zeggen: parvenu's, O.W.-ers.
Zij slapen nog als het reeds uren daglicht is; en, als zij eindelijk uit hun slordig bed
te voorschijn komen, zien ze er beiden verlept en verknoeid uit; en 't komt mij voor
dat ze meestal dadelijk aan 't kijven gaan. Kijven ze niet, dan blijven ze doorgaans
een hele tijd op de kroonlijst zitten, die ze tot toiletkamer hebben ingericht. Zij vangen
daar hun ongedierte in hun veren, - dat komt van 't lui zijn en van 't lange slapen, en, wat hun sanitaire inrichting aangaat, kijk maar eens even naar de kroonlijst, vlak
onder de plaats waar ze zitten, en je weet al genoeg.
Wanneer ze eindelijk met al die viezigheden klaar zijn, komen ze gewoon en
brutaal met mij ontbijten. Mijn balkondeur staat wijd open; ze gaan daar vrijpostig
op de rand zitten en roepen mij toe:
- Vief! Ons eten!
Met tegenzin gooi ik wat kruimels en zij vechten ervoor. Wat 'n manieren, voor
'n man en 'n vrouw! Ze zijn dik en schrokkig, niet te verzadigen. Als ze ten slotte
niet meer eten kunnen, vliegen ze weg zonder een woord van dank; en, waarachtig,
in plaats van nu ten minste eens even in de mooie natuur te gaan fladderen, kruipen
ze weer in hun vies en slordig en akelig nest.
Dat zijn geen vogels. Zij kunnen niet zingen en ik twijfel eraan of ze ook wel
vliegen kunnen.
Sinds drie dagen observeer ik de strijd tussen de merel en de Vlaamse gaaien. De
merel heeft zijn nest gebouwd in een kastanjestruik en de merelin zit er op haar eieren
te broeden. De Vlaamse gaaien weten dat en zwermen er omheen. Ze zijn met hun
tweeën. Zij hopen, in een korte afwezigheid van de merel, de merelin schrik aan te
jagen, haar van het nest te doen wegvliegen, en haar eieren te roven.
Maar de merel waakt! Hij houdt zich schuil op korte afstand en zodra de gaaien
wat al te dicht in de buurt komen, stuift hij erop los en jaagt ze weg.
Nooit hab ik laffer rovers gezien! Als je nu toch eenmaal zo laag gedaald bent dat
je slechts van roof wilt leven, dan moest je ten minste, zoals de Pruisen, de moed
hebben je schur-
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kenstreken uit te voeren. Doch neen; zelfs die moed bezitten ze niet. De merel krijgt
ze telkens weg en achtervolgt ze tot ver in het bos; en onderwijl zit de merelin angstig
op haar nest te broeden, niet wetend of haar kinderen wel ooit het daglicht zullen
aanschouwen.
'k Geloof dat ze gerust mag zijn, althans zo lang haar man flink als gendarm blijft
optreden. En eenmaal als de kinderen geboren zijn wordt zij immers zelf een echte
furie.
De in feldgrau geklede gaaien, die nu nog af en toe wat branie maken, zullen er
dan wel voorgoed afblijven.
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Brief aan de Tsaritza
Dezer dagen, bladerend in oude tijdschriften, vond ik het volgende. Het werd
geschreven door de dichter Maurice Gauchez, in de vorm van een open brief aan de
Tsaritza. Het dagtekent van 1 juli 1913.
‘Machtige Keizerin van het geweldig-grote Rusland, wat acht ik u, ondanks al uw
rijkdommen, diep te beklagen! Niet om de angst die het bestaan der Terroristen
wellicht in u moet opwekken; neen, Mevrouw: ik beklaag u om wat gij als moeder
hebt te lijden. Ik heb gelezen dat uw zoon, ten gevolge der vermoeienissen van de
feesten te Moskou, waaraan hij, niettegenstaande het verbod der geneesheren, deel
moest nemen, ziek geworden is en dat zijn toestand hoogst bedenkelijk is.
Heeft hij niet, op de schouders van een van uw sterke kozakken gedragen, in
generaals-uniform, al die eindeloze, afmattende plechtigheden bijgewoond? Arme
knaap, arme moeder! Wat zal het schitterend lot hem baten dat de keizerlijke
erfelijkheid hem voor de toekomst verzekert, als hij nooit eens de gezonde en
onbezorgde vrolijkheid van andere kinderen heeft gekend!
Als ik u schrijven durf, Keizerin, dan is het om u eerbiedig een bescheiden raad
te geven. Uw kind is niet geschapen om in een gevaarlijke en ongezonde
Hof-entourage te leven. Laat thans in u alleen de moeder spreken, de angstige moeder,
die de gezondheid en het leven van haar zoon boven al het andere stelt.
Vlucht weg met uw kleine, zwakke, zieke Tsarewitsj, Mevrouw de Keizerin!
Vlucht ermee weg, heel verre, naar een gezonde streek van rust en schoonheid! Leef
daar met hem 't eenvoudig leven der eenvoudige buitenmensen. Loop er met
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hem in de wouden; laat hem er groeien, als een wilde plant, in de vrije lucht, in de
volle natuur. Voed hem met de niet-gecompliceerde spijzen van de omgevende
bevolking; geef hem roggebrood te eten; laat hem zijn lastige studies vergeten; spreek
hem nooit over de gruwelijke nachtmerrie van zijn heersers-toekomst. Denk er niet
meer aan om van hem een tsaar te maken; voed hem op om tot een man te worden!
Een mens te zijn! Een gezond en eenvoudig mens! Te mogen mijmeren wanneer
het gemoed tot mijmering is gestemd; te mogen wandelen wanneer de lust tot
wandelen zich doet gevoelen; te mogen eten als men eetlust voelt, te mogen drinken
als men dorst heeft! Vrij te zijn, met één woord; zijn eigen meester; en niet te zijn
die ledepop van een keizerskind, dag en nacht verlamd door tirannieke wetten, aldoor
gevleid door serviele en intrigante hovelingen en aldoor bedreigd in zijn rust en zijn
leven door de gevreesde aanslagen van een diep vernederd, misnoegd en onderdrukt
volk!
Dat mijn woorden zullen inbijten, als die van een Juvenalis, ik durf het niet hopen,
Mevrouw. Wellicht zullen zij enkel spot en hoon verwekken, als die van een Joseph
Prudhomme. Doch wat ik betreur, Mevrouw de Keizerin, is dat ze, - het zij dan bespot
of gevreesd - niet tot in Rusland zullen doorklinken. Misschien, als ze door u gehoord
en verhoord werden, zouden zij een leven, het leven van uw kind kunnen redden!’
Een lange poos heb ik zitten na te denken en te mijmeren, nadat ik die regelen gelezen
en herlezen had. De lieve lente geurde en bloeide om mij heen en over mijn eigen,
zwaarbeproefde, eindelijk verloste land zongen en jubelden weer als vroeger de
vogelen hun levensvreugd en liefde uit. Zo zongen zij ook in de heerlijke lusttuinen
van Peterhof, waar de Russische keizerlijke familie 's zomers verbleef. Het ware
wellicht niet nodig geweest naar verre oorden uit te wijken om het keizerlijke kind
gezond en gelukkig te maken; en ook de gruwelijke tragedie die de ganse keizerlijke
familie slachtofferde, had wellicht vermeden kunnen worden, als men daar maar
bijtijds begrepen had, of had willen begrijpen, wat zo dringend moest geschieden.
Toen men het eindelijk inzag, was het reeds veel te laat.
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De moeder is met het kind gegaan; en ook de vader is gegaan, en ook de dochters
zijn gegaan. Zij hebben gereisd, o zo verre; zij hebben eenvoudig geleefd, o zo
eenvoudig; zij hebben roggebrood gegeten, - misschien niet eens genoeg om hun
honger te verzadigen - en zij hebben geslapen in kale en kille vertrekken, waar zij
zeker, met ogen vol tranen, van de vroegere weelde te Peterhof droomden. En toen
eindelijk de wrede Rode Mannen kwamen, - de wrede mannen die het rode, keizerlijke
bloed wilden zien stromen, - toen, eerst toen zullen zij wellicht begrepen hebben,
hoe hun hele leven, van den beginne af, gans anders had moeten zijn.
Het lijdt weinig of geen twijfel, dat de Tsaritza Gauchez' brief nooit gelezen heeft.
Maar het lijdt evenmin twijfel dat, al had zij ook die brief gelezen, daardoor niets
aan 't leven en het sterven van de Tsarewitsj zou veranderd zijn geweest. De kern
van de tragedie zat wat dieper dan de dichter Gauchez vermoedde!
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Gemengde zaden
Met een geconsterneerd gezicht en met een brede, platte mand vol droge zaden, die
hij in zijn beide handen draagt, komt mijn tuinman naar mij toe.
- Kijkt u toch eens, meneer, wat ik nu gevonden heb! jammert hij. - Kijkt u toch
eens: al mijn plantgoed en mijn zaden door elkaar gemengd! Plantgoed van erwten
en van bonen; zaad van worteltjes en sla; zaad van allerhande bloemen; alles
doorelkaar gegoten en gemengd! Het hing in vele afzonderlijke zakjes op mijn zolder
te drogen; ik wou beginnen met planten en zaaien en zie: nu kan ik niets meer doen,
't is alles bedorven, ik kan het onmogelijk weer uit elkaar ziften; wij zullen deze
zomer groenten noch zaadbloemen hebben, meneer?
- Wie zijn ‘ze’, Alfons? zo vraag ik.
- De Duitsers, meneer! Wie zou het anders zijn! Ze gingen op mijn zolder 's avonds
vóór hun vlucht en sleepten er alles vandaan wat ze maar vonden. Ik merkte wel wat
er al weg was, maar lette niet op wat er nog bleef. Wat moet ik daar nu toch mee
beginnen, meneer!
Ik kijk in de mand en zie daar werkelijk een ongelofelijk mengelmoes van allerlei.
Mijn wanhopige tuinman roert er eens in met zijn vingers, wat het niet veel beter
maakt, maar ook niet veel erger. Inderdaad, daar is niets meer mee aan te vangen; 't
mag weggegooid. Toch vind ik het jammer dat het zou worden weggegooid. Ik denk
even na en zeg:
- Alfons, mijn vriend, Duitsland is een sterk en goed georganiseerd land, waar
niets aan het toeval wordt overgelaten. Elke Duitser weet altijd precies wat hij doet
en heeft een vaste en bepaalde bedoeling met elk van zijn daden. Ga nu vooral niet
denken dat deze schijnbaar barbaarse menging van zaden uit louter en klakkeloze,
beestachtige vernielzucht is ge-
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schied. Daar zit heel vast en zeker iets anders achter. Wát er precies achter zit is mij
vooralsnog niet duidelijk; ik vermoed echter dat de bedoeling was om hier een
aanschouwelijk beeld van Duitse Kultur achter te laten. Hoe dan ook, Alfons mijn
vriend, die gemengde zaden gaan wij uitzaaien, zoals ze daar nu in uw mand liggen.
Jawel, schrik maar niet; wij gaan ze zaaien, zeg ik je! Maak een keurig-omgespit
perkje klaar, zaai en besproei, laat groeien wat groeien wil; maar wie je vragen komt
wat daar in godsnaam toch staat, antwoordt je doodeenvoudig dat je 't zelf niet weet,
maar dat het een Duits Kulturtuintje is, hier door de Duitsers achtergelaten, volgens
cultuurbeginselen waarvan wij de bedoeling zo nog maar niet voetstoots snappen,
maar die wij hopen te begrijpen wanneer het aldus aan de milde moeder-aarde
toevertrouwde zaad eenmaal tot volle wasdom en genadige rijpheid zal gedijd hebben.
Ga, Alfons mijn vriend, spit, sproei, plant en zaai! De natuur zal ons helpen en de
toekomst zal het uitwijzen.

Twee kruisjes
Twee withouten kruisjes staan naast elkander geplant op het kleine kerkhof om de
kerk, onder de Molenheuvel. Zij zijn klein en laag en reiken ternauwernood tot boven
aan de rand van het heel lage, witgekalkte kerkhofmuurtje. Daar liggen twee
gesneuvelde Duitse soldaten begraven.
Die kruisjes obsederen mij. Ik zie ze telkens als ik van de Molenheuvel kom
gewandeld en tussen het sombere groen van de kerkhofcypressen schijnen zij, in hun
vereenzaming, intens te leven en tot mij te spreken.
Ik heb ze gezien, op vroege ochtenden, in deze onuitsprekelijk schone meimaand,
toen de zachte lente-aarde dauwde en geurde en toen al de lentevogels jubelden en
zongen. Hun voet was nog in mist gehuld, maar op hun top rozigde reeds zacht de
zon en zij schenen over het laag muurtje heen naar de prachtige wereld te reikhalzen
en te vragen: ‘Waarom liggen wij hier? Waarom mogen wij nu al dat schone niet
meer zien?’
Ik heb ze gezien bij stralend-rode avonden. Zij keken over 't
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muurtje naar de ondergaande zon en hadden weerglanzen van vuur en bloed. En zij
vroegen, evenals 's ochtends: ‘Waarom moeten wij hier liggen? Wie heeft ons hier
gebracht?’
Ik heb ze gezien in 't zilverblanke van de volle manenachten en zij leken op
verbleekte beenderen en geraamten van reeds lang begraven-en-vergetenen. Zij keken
over 't muurtje heen, strak en stijf als waren zij van ijs; en zij schenen eisend te
vragen: ‘Wij moeten weten en wij willen weten wat wij misdaan hebben om hier te
liggen, terwijl de ganse schone, rijke wereld om ons heen van leven, vrijheid en geluk
geniet! Wie heeft ons hier gebracht? Aan wie de schuld dat wij hier moeten liggen?’
Zo vragen zij aldoor, aldoor, bij dag en nacht, strak en stijf reikhalzend over 't
blanke kerkhofmuurtje, aan al wie naar hen kijkt en daar voorbijgaat.
En nooit zal er een antwoord komen...
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Antwoord op een ersatz-anonieme brief
Ik heb weer enige anonieme brieven ontvangen. Zoals mijn trouwe lezers zullen
weten, ben ik dol op anonieme brieven. Daarom ook antwoord ik er zo gaarne op,
als ik maar kan. Dit is echter niet altijd zo gemakkelijk. Onder die brieven waren er
een paar van Belgen - van ex-Belgen, zullen we maar zeggen - vol scheldwoorden
aan mijn adres. Dat is natuurlijk wel heel aardig om te lezen, doch enigszins
bezwaarlijk om erop te antwoorden, daar het zo lastig is de ware toon te vatten als
men zich niet daarin geoefend heeft. Bedoelde epistels, - er was er anders wel een
eigenaardig onder, vol gewrongen zinnen met litteraire aanvechtingen, die mij
bijzonder geamuseerd hebben, - moet ik dus, tot mijn spijt, buiten beschouwing laten.
Maar er was ook een anonieme brief bij van een Duitser en op deze wil ik even
antwoorden. Het was eigenlijk een Ersatz-anonieme brief. De man ‘typte’ mij, - al
die dingen zijn altijd getypt wat ik heel netjes vind, als behorende tot de ware en
echte plastiek van een anonieme brief -‘typte’ mij, naar aanleiding van mijn Hak op
de Tak De Haat, dat ik beter zou doen liefde en verzoening aan te kweken, dan nog
verder haat te zaaien tegen 't overwonnen Duitsland. Verder excuseerde hij zich dat
hij ‘om bepaalde redenen’ (o, die bepaalde redenen!) anoniem moest schrijven; maar
meteen duidde hij mij een adres aan, waar ik wel kon te weten komen wie hij was.
Er was iets oprechts in die brief. Men kreeg de indruk van een bijna eerlijk man.
Ik ging op inlichtingen uit; en, waarlijk, het klopte; men zei mij zijn naam, die ik
overigens trouw verzwijg, om zijn Ersatz-anonimaat niet te ontfleuren.
Ik heb die brief met aandacht gelezen en er een hele poos over nagedacht. En ik
geloof dat de man, althans gedeeltelijk,
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gelijk heeft. De titel had niet moeten zijn De Haat maar iets anders. Ik heb mij
afgevraagd wat het wel had moeten zijn en ben tot de conclusie gekomen, dat het de
Horreur, het Afgrijzen, had moeten heten.
De Haat is te zwak. 't Gevoel gaat sterker, dieper, tot een omwoeling van de ziel.
Wij haten de Duitsers niet; wij hebben er een afschuw van. Wij geven toe dat er,
individueel, beste mensen zijn onder de Duitsers; maar wat ze ‘collectief,’ naar de
Pruisische bandietenjonkersgeest, ons aangedaan hebben, is abominabel, nooit meer
uit te wissen, nooit te vergeven en nog minder te vergeten. Dat ligt als een
onoverschrijdbare afgrond tussen ons en hen. Het onrecht België aangedaan is zó
gruwelijk, zó ten hemel schreiend gemeen en vals en slecht geweest, dat het niet
hersteld meer worden kán, al smeekte heel het verslagen Duitsland op zijn blote
knieën om vergiffenis. België kan eenvoudig niet vergeven.
Men ziet het, dat is nog heel wat anders dan haat. Haat is klein. Afgrijzen is iets
groots. Haat kan men door gevoel of redenering overwinnen. Afgrijzen laat zich niet
beredeneren noch door rede overwinnen. De tijd alleen, wanneer hij overgaat op
volgende geslachten, kan hier misschien verandering in brengen.
België is dikwijls genoeg, in de loop der eeuwen, onschuldig overrompeld en
overweldigd geweest en ik kan mij levendig voorstellen hoe onze voorouders de
Spanjaarden, de Oostenrijkers en de Fransen moeten gehaat hebben. Haat paste bij
wat toen gebeurde. Maar wat toen gebeurde was klein kinderspel vergeleken bij al
het satanisch slechte en gemene dat nu door het Duitsland en ook niet te vergeten,
door het Oostenrijk der Keizers is gepleegd.
Al de rampen die over het ongelukkige land gekomen zijn, de directe rampen en
de indirecte: de vernieling van de steden en dorpen, de slachting van de bewoners,
de deportaties, de mishandeling van vrouwen en kinderen, de hongersnood, de
armoede, de ontaarding van een vroeger werkzaam volk, alles, alles hebben wij aan
Duitsland en aan Oostenrijk en alleen aan Duitsland en aan Oostenrijk te danken.
En zo is dan ook het gevoel van het onschuldig-gefolterde volk, waarvan een groot
gedeelte nog wel tot het Germaanse
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ras behoort, door de schuld van de Germanen zelf, van vriendschappelijk-genegen
als het was, voor ontelbare jaren, over het lagere peil van vijandschap en Haat heen,
tot de hogere graad van een alles-overweldigend Afgrijzen moeten stijgen.
Ik vertrouw dat de Ersatz-anonieme schrijver nu begrijpen zal waarom ik, ook
zónder gevoelens van haat, van geen liefde of verzoening spreken kán.
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Raadsels
Er zijn tegenwoordig een aantal raadsels in deze beroerde wereld, die ik vruchteloos
gepoogd heb op te lossen. Men zou er wel een boek mee kunnen vullen. Ik haal er
slechts een drietal aan, die mij tot een obsessie worden.
Vroeger, in de gelukkige vredestijd, is het mij nooit opgevallen, dat er veel te veel
mensen waren op de wereld. Zonder buitengewone moeite kreeg je een kamer in een
hotel; zonder te moeten vechten nam je je plaats in trein of tram.
Er zijn twintig miljoen mensen in, en tengevolge van de oorlog gesneuveld en
gestorven. Er zijn meer dan twintig miljoen mensen door de Spaanse griep, of, beter
gezegd: de pest, - want dat schijnt het wel te zijn - weggemaaid; en nog nooit is onze
ellendige, beroerde wereld zo vol als nu, zo stampvol, boordevol, overvol menselijke
schepselen geweest. 't Is een ellende zonder weerga en een wanhoop om erbij te
huilen. Je huivert van het idee alleen dat je zoudt moeten reizen. Nergens een dak;
nergens een kamer; je loopt met je bankbiljetten in de hand vruchteloos te bedelen.
En zo is het niet alleen in Londen, in Parijs, in Italië, in België, in Zwitserland, in
Holland en zelfs in de ex-Duitse en -Oostenrijkse Keizerrijken: ook Azië en Afrika
zijn vol, Australië en Amerika zijn vol; en dezer dagen ontving ik een brief van een
vriend die in Argentinië woont en van daaruit gereisd was naar een plaats die hij de
laatste stad van de wereld noemt: een stad die heet Nuestra Señora de Carmén de
Patogonas (excusez du peu!) en waar hij in een kampement van ‘gauchos’ had moeten
overnachten, omdat al de kamers in het hotel door Chileense en Argentijnse veekopers
in beslag genomen waren. Waarvandaan die overweldiging van mensen na zulke
slachtingen en plagen? En waar zat dat alles in vredestijd, toen niemand iets van
óvervolheid merkte?
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Raadsel! Onoplosbaar!
Een ander voor mij onoplosbaar raadsel is waar al het geld vandaan komt. De wereld
is door de oorlog geruïneerd; de belastingen stijgen, - niet het minst in Holland, - tot
duizelingwekkende bedragen, alle mensen klagen steen en been; maar als het erop
aankomt zitten bijna alle mensen met hun zakken vol geld en waar je aan een
ambachtsman vraagt of hij iets voor je maken wil, kijkt hij je doorgaans onplezierig
en wantrouwig aan en heeft heel wat te aarzelen en met zichzelf te strijden, vóór hij
er eindelijk toe besluit je tegen een zeer hoog loon de vrucht van zijn niet
buitengewoon inspannende arbeid als een genadige gunst in ruil te geven.
Aan iemand, die ik wel goed ken en die zeer goed op de hoogte is van financiële
zaken, heb ik onlangs gevraagd waar dat toch vandaan kwam, die overvloed van geld
in alle, soms zeer onverwachte beurzen, terwijl de ganse wereld en dus natuurlijk
ook de mensen van die beroerde wereld, volslagen geruïneerd heten te zijn.
Hij heeft het mij geëxpliceerd, zeer precies en zeer gedetailleerd: misschien wel
al te zeer precies en al te fijn gedetailleerd. Hij heeft mij gevraagd of ik zijn uitlegging
wel goed begreep; en liever dom zijnde dan de schijn te hebben dom te zijn, heb ik
hem geantwoord dat het mij een openbaring was en dat ik alles tot in de fijnste puntjes
snapte; maar feitelijk heb ik er geen jota van begrepen en sta nog steeds vóór het
onoplosbaar raadsel: dat de hele wereld geruïneerd is en dat alle mensen met hun
zakken vol geld lopen!
Een ander raadsel, maar speciaal in België, is het demobilisatie-, of, juister uitgedrukt,
het niet-demobilisatie-raadsel. Iemand met een gewoon logisch verstand zou zeker
denken: al die flinke IJzerjongens, die, meer dan vier lange jaren, onder mateloze
ontberingen en gevaren, hun vaderland en meteen ook het vaderland van hun
bondgenoten verdedigd en gered hebben, zijn zonder twijfel, zodra de wapenstilstand
ondertekend was, met gevoelvolle woorden van dank en met milde giften van
erkentelijkheid, naar hun haardsteden teruggezonden en in de legers vervangen door
de talloze jongelui,
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die tot nu toe geen gelegenheid hadden of wie het aan moed ontbrak om vrijwillig
hun zo zwaar beproefd vaderland te dienen.
Neen! Mis! De man met het gewoon logisch verstand staat geheel buiten de
werkelijkheid. De werkelijkheid is dat het grootste deel van de flinke jongens die zo
ruim hun plicht volbracht hebben, die plicht nog verder blijven volbrengen, en dat
zij die hun plicht niet konden, of wilden, of durfden volbrengen, hem ook nu nog
niet behoeven te vervullen, en mogen blijven luilakken en lanterfanten, en ook wel
stelen en nog erger, als het erop aankomt.
Wat is dat? Wat steekt daar achter? Zijn het wellicht onze bondgenoten, ‘our dear
friends’, ‘nos chers alliés’, die het beproefde Belgisch oorlogsleger op sterkte willen
zien te houden om zelf des te beter en op ruimer schaal te kunnen demobiliseren? Ik
weet het niet, gij weet het niet... en zij die het wél weten zeggen het ons niet!
Het is lelijk kersen eten met grote heren, zegt een bekend Hollands spreekwoord.
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Op wandel in Vlaanderen
Vanmorgen was het weer zacht en stil; ik heb mijn rijwiel genomen en ben gaan
kuieren door Vlaanderen.
Ik moet nog wennen aan al die nieuwe aspecten van mijn land. Vroeger was het
als één mooie en zachte harmonie. Nu is het als een caleidoscoop van beelden.
Daar staat het blonde, rijpende koren, meer dan manshoogte, langs beide kanten
van de weg. Dat is als vroeger. De rode, witte en blauwe bloemen staan er overvloedig
in te woekeren. Zij doen mij telkens weer denken aan lachende en blozende kleine
meisjes: mooie blonde boerenmeisjes, met roze wangen en blauwe ogen. Daar bloeit
een wijd-uitgestrekt klaverveld: miljoenen paarse trosjes, waarover bijen zoemen en
kap ellen fladderen. Het geurt naar honig en heel het veld schijnt zwoel te ademen,
te leven en te trillen. Dat is als vroeger...
Daar ligt het dorpje in de zonneschijn. Het dorpje schijnt kleiner geworden en
lager tegen de grond gehurkt. Dat is niet meer als vroeger... Vroeger rees daar slank
de antieke grijze kerktoren op en nu is die toren geworden als een romantische ruïne:
afgestompt, brokkelig uitgekanteeld, met grote, tragische barsten en gaten, waardoor
de blauwe hemel schittert. Dat is het nieuwe. Daar heeft de oorlog overheen gewoed.
En toch: het komt mij voor alsof in dat akelig-tragisch nieuwe ook nog iets van 't
goede oude leeft. Ik hoor een klok die langzaam-plechtig luidt, en dat geluid schijnt
wel te komen uit die ruïne van de oude kerktoren. Ik herken duidelijk de klank, die
zware, dromerige klank, die ik zo vaak gehoord heb op schone, stille zomeravonden;
en nu, in 't helder daglicht van de heerlijke zomerzondagmorgen, zie ik langs alle
wegen door de velden mensen naar die kerk toegaan, als zou 't toch nog mogelijk
zijn in deze droeve ruïne een gods-
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dienst-oefening bij te wonen. Ik sla een kronkelpaadje tussen 't koren in en kom op
het verwoeste dorpje.
Het is er vol met mensen op hun zondagsbest, die midden op de dorpsplaats tussen
het puin zitten neergehurkt of neergeknield, rondom een soort houten estrade, waarop
de pastoor, in staatsiegewaad de H. Mis opzegt. Veel rijkkleurige vendels en vlaggetjes
staan wapperend en wuivend om hem heen en in de zon schitteren vonkenschietend
de vergulde en zilveren ornamenten. De koorknapen bewegen zich als grote, rode
vlinders, de heilige beelden staan overal op houten schragen rondom het houten
altaar, waar ook de ‘maagdekens’ zitten, in witte japonnen en blauwe sjerpen, en
ook de ‘beeldknapen’ in witte broeken, zwarte jassen en rode sjerpen. En in de
kerkruïne luidt af en toe de klok, hangend midden in het puin tussen geïmproviseerde
balken en in beweging gebracht door drie mannen, die zich met al hun kracht aan 't
klokzeel laten hangen. Ik begrijp wat er gebeuren zal. Straks gaat de processie uit,
langs de straten van 't verwoeste dorp en door de velden, om de vruchten van de
aarde te zegenen, als vanouds. Dat is de eerste maal sedert vijf jaar.
Daar zet de stoet zich langzaam in beweging. De grote rode en blauwe vanen
wuiven nobel over de blonde golvingen van 't rijpend koren. De heilige beelden,
hoog op de schouders van de mannen gedragen, schijnen, met strak-beschermend
gebaar, de wilde streek te zegenen. De ‘maagdekens’ dragen het Lievevrouwbeeld
met het klein kindje Jezus op de arm; en het zijn stevige Vlaamse maagden, met
bruingebrande handen en gezichten en met forse, brede heupen onder 't spannend
wit van de rokken met de blauwe sjerpen.
Zo gaan zij, stijf en langzaam, langs de blonde wegen van het blonde land, waaruit
een lichte stofwolk, als van gouden pulver, in de zon opstijgt. Een muziek speelt en
plechtige gezangen galmen, zonder echo opgenomen en verspreid over de wijde
uitgestrektheid van land licht en hemel, waarin de kringelende leeuwerikjes
onverpoosd hangen te kwelen en te orgelen. 't Is als vanouds... of er geen oorlog is
geweest. Maar wat niet van het oude is, wat aan het nieuwe, aan het akelig-nieuwe
denken doet, evenals de verwoeste kerk en de in puin geschoten huizen, dat zijn een
aantal vreemde mannen, die
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roerloos naar het ongewone schouwspel staan te staren: Duitse krijgsgevangenen in
vuilgrijze uniformen, die hier onder toezicht van Belgische en Franse soldaten in de
omtrek aan het werk zijn; Russische ex-krijgsgevangenen, die Duitsland los moest
laten en naar hier zenden; en dan die andere vreemde schepsels, die geelbruine
Annamieten en Chinezen, met scheve oogjes en apengezichten, die de vieze boel
hier komen opruimen. Een raadselachtige glimlach zweeft over hun houterige tronies.
Spotten zij in stilte met wat ze bijwonen? Denken zij aan hun eigen religieuze
plechtigheden in het verre land? Of dromen zij reeds van de toekomst, van de komende
heerschappij van hun ras over dat verarmde en doodgebloede witte-mensen-ras, dat
in jarenlange waanzin zelfmoord pleegde?
Wie zal het zeggen! Zij glimlachen mysterieus en raadselachtig. Zij zeggen niets
en wachten...
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Het bezoek
Heden, na vijf lange jaren elkander niet-zien, heb ik het bezoek gehad van mijn oude
vriendin. Ik hoorde reeds van boven haar opgewekte stem beneden aan de trap; en
toen ik op 't balkon kwam zag ik haar op de Molenheuvel staan tussen de bloeiende
heesters, met haar levenslustige donkere ogen naar mij toe gericht.
- Quelle joie! riep ik verrast; en wilde haar tegemoet rennen.
- Blijf daar! riep ze; - ik kom bij je. En in enkele flinke schreden was ze boven en
reikte mij de hand.
Ik vloog haar om de hals. Ik zou niet kunnen zeggen waarom, want het was niet
mijn gewoonte met haar: het gebeurde spontaan en zij nam het niet kwalijk; zij kreeg
even een kleur die haar flatteerde en zij lachte; en toen ging zij zitten en vroeg,
plagerig-opgewekt:
- Leef je nog en heb je wel af en toe aan mij gedacht in die vijf aar?
Ik bekende dat ik nog leefde en dat ik werkelijk wel nu en dan aan haar gedacht
had in al die jaren.
- Best, verzekerde zij. - Ik kon goed met ‘ze’ opschieten. Ze zijn nog zo bar niet,
als je ze maar aandurft. En,... voegde ze er lachend bij, - als je ook maar wat durft
wagen.
Verbaasd keek ik haar aan. Die vrouw had vijf jaar lang onder de vreselijkste druk
geleefd; zij was weduwe, half geruïneerd; zij had haar beide zoons in 't leger, gespaard,
goddank, maar al die tijd in het gevaar zonder dat zij enig nieuws van hen ontvangen
kon; zij had alle mogelijke redens gehad om zwaar te tobben en te lijden; en in plaats
van een zwaarmoedig-gedrukte zat ik tegenover een optimistisch-opgewekte vrouw,
een vrouw die levenslustig lachte en babbelde, alsof al die schrikkelijke angsten en
die stormen over haar heen waren gewaaid, zonder haar zelfs van verre te
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raken. Zou het dan toch waar zijn, wat ik reeds meer dan eens gehoord had: dat zij,
die ‘gebleven’ waren, minder geleden hadden dan zij die in de vlucht naar 't buitenland
hun heil hadden gezocht?
- Je moest met ‘ze’ weten om te gaan, voer zij voort. - Zie je wel: ik ben er vast
van overtuigd dat ze, ondanks hun bijna vijfjarige verblijf in ons land, absoluut niets
van ons volkskarakter gesnapt hebben; dat ze b.v. nooit begrepen hebben dat wij hen
aanhoudend voor de gek hielden. Zij maakten wetten, aldoor maar nieuwe
verordeningen en wetten, - ik geloof waarachtig dat zij er 's nachts hun slaap voor
lieten - om ons te plagen en te temmen; en zij begrepen er niets van dat wij, in plaats
van aan die wetten te gehoorzamen, er alleen op uit waren om ze, op alle mogelijke
wijzen, te ontduiken. Het schijnt, dat in hun land iedere wet trouw wordt nageleefd;
in óns land, - dat hoef ik je niet te zeggen - geldt het als vaste gewoonte, en bijna als
een plicht, elke wet zoveel mogelijk te omzeilen.
Zo ging dat o.a. met het passenstelsel. Je mocht niet buiten je ‘Kommandantur’ een mooi woord, vind je niet? - maar denk je dat één mens zich daaraan stoorde!
Iedereen liep heimelijk buiten zijn Kommandantur en wil je eens weten hoe ik in
Brussel gekomen ben, zonder pas, en in een tijd toen het volstrekt onmogelijk was
een pas voor Brussel te bekomen?... Te voet, vijfenzeventig kilometer verre,
voorgeloodst door boerke Baete!...
- Wie is boerke Baete? vroeg ik, mede door haar opgewektheid geanimeerd.
- Boerke Baete! lachte zij. - Boerke Baete is boerke Baete, weet je dát nog niet!...
Boerke Baete vertrok 's ochtends vroeg van huis, in vuile werkkleren, met een
kruiwagen en op klompen. Wie met hem mee wou volgde hem, op enige afstand.
Meer dan drie personen wou hij echter nooit achter zich mee, en dan bij voorkeur
vrouwen. Je liep zonder hoed en zonder enige bagage, alsof je een vrouw uit het volk
was, die daar ergens woonde in de buurt en even voor een boodschap uit was. Je nam
natuurlijk niet de minste notie van boerke, die zich ook niet in 't minst met je
bemoeide. Je volgde maar aldoor, op een afstand, de kruiwagen, langs
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allerlei stille paadjes en wegen, die boerke op zijn duim kende. Dreigde ergens onraad,
kwam er een gendarm of een zogenaamde ‘markenpakker’ in 't zicht, dan sloeg
boerke kalm een zijpad in, alsof hij vlak daarbij woonde en naar zijn huis toe ging;
en wie volgde liep dan maar een eindje door, om geen argwaan op te wekken. Zodra
't gevaar geweken was, zag je boerke weer verder met zijn kruiwagen vóór je uit
rijden. Was de ontmoeting met de vijand niet te vermijden zonder op een in 't oog
lopende manier opzij te gaan, wel, dan liep je maar rustig verder door; en van de
tienmaal negen was het de gendarm of de markenpakker die je 't eerst groette: ‘guten
Tag,’ waarop je met een verstrooid en onverschillig ‘guten Tag’ antwoordde, en maar
aldoor verder ging. Zodra als je binnen Brussel was, gaf je boerke twintig frank en
merkte verder niets meer van hem. Maar je wist waar en wanneer je hem de volgende
ochtend, of later, vinden zoudt om op dezelfde wijze terug te keren.
- En waarom deed je dat? vroeg ik.
- Om niets;... om ‘ze’ eens te... plagen, lachte zij. - Ik heb er echter van geprofiteerd
om ook van allerlei in te slaan dat wij in het etappengebied niet meer konden krijgen,
en om mijn zuster op te zoeken. Drie dagen heb ik heerlijk in Brussel rondgekuierd,
met een hoed en met een mantel van mijn zuster aan. En de vierde dag ben ik rustig,
met nog twee andere ‘vrouwen uit het volk’ achter boerkes kruiwagen teruggekuierd.
Heerlijk uitstapje! jubelde zij.
En weer lachte zij, met de eigen lach waarmee Uilenspiegel, onder de wreedste
druk nog altijd goed geluimd, de beulen van zijn vaderland zo heerlijk en zo gaarne
voor de gek hield.
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De camouflage van Europa
Gisteren heb ik mij een kaart van Europa gekocht, een kaart zonder kleuren, niets
dan zwarte lijnen en kronkels op een wit fond; en vanmorgen heb ik mij geamuseerd
met die te verven, in allerlei diverse tinten, volgens de nieuwe indeling van volken
en van staten, zoals die er ongeveer uit zal zien, wanneer al de territoriale wijzigingen
van het vredesverdrag in werking zijn getreden.
Het is een gek gezicht, een harlekijnspak, een echte camouflage, zoals men die
geschilderd ziet op ammunitiewagens en kanonnen en op al het akelig en vieze
oorlogstuig dat, gedurende vijf jaar, nagenoeg de ganse wereld heeft verlelijkt en
verpest.
Camouflage is bedrog. Camouflage dient om de werkelijkheid te verbergen. Zou
dat met het nieuw Europa wellicht ook het geval zijn? Wat een slag voor het zeven
maanden lang vredesgeploeter! Is het denkbaar dat al die verschillende landen en
volken werkelijk ooit in vrede met elkander kunnen leven? Ik vraag mij soms af wat
de bewoners van andere planeten wel van onze wereld, en meer speciaal van ons
liefelijk Europa denken zouden, als ze, bij middel van reuze-telescopen, die
kleurenwarboel als een tastbare werkelijkheid bij ons konden waarnemen? Ze zouden
wellicht in hun couranten schrijven dat ons werelddeel één formidabel gekkenhuis
geworden is. Maar zijn er wel couranten op die andere planeten? Zijn er ook wel
mensen en, als er zijn, gedragen ze zich wijzer dan de mensen van ónze planeet? Het
verstandigste is nog om daar niet over na te denken en vooral om er niet over te
tobben. Maar toch... die kaart van 't nieuw Europa... het zal een toer zijn om daaraan
te wennen.

Idealisten
De wereld heeft aldoor behoefte aan wat zij niet heeft. Dat lijkt een waarheid à la
monsieur de la Palisse of als een koe, maar men voelt het telkens weer toch als iets
nieuws. Nu meer dan ooit. Wie snakt er niet, in het grove materialisme dat
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thans de wereld beheerst, naar iets hogers en reiners, naar een greintje ideaal? Sinds
jaren leven wij onder de scepter van de zelfzucht: zelfzucht van de verschillende
regeringen; zelfzucht van de individuen. Elke daad en elk gevoel van altruïsme,
golden als zuivere duperie. Waar heeft die alomheersende levensopvatting ons
gebracht? In de afgrond! Daar liggen wij nu, in de modderpoel van het laagste
materialistisch egoïsme. Wij liggen er, met geld en bloed en weelde, en poeteren er
rond, zonder er uit te kunnen komen. Alles is er laag en minderwaardig; ook de kunst,
het enige wat ons nog zou kunnen verheffen. De kunst is cinema en variétés geworden.
Slechts hier en daar, als zeldzame uitzondering, staart nog een enkele idealist vanuit
de vunzige diepte naar de reine hoogten waar de blauwe hemel glanst en zoekt
reikhalzend met verlangende ogen, langs de randen van de afgrond, of hij er soms
nog andere, dwalende zusterzielen ontmoet.
Misschien zullen die nog iets van 't leven redden!

Baron Zeep als idealist
En deze morgen, terwijl ik daarover zat te mijmeren, is een modern idealist naar mij
toe gekomen, onder de gedaante van een baron Zeep.
De baron Zeep is de Belgische O.W.-er. Door fabricage van vervalste zeep zijn
tijdens de oorlog in België de grootste fortuinen gemaakt. De benaming ‘baron Zeep’
sloeg weldra over op al wie, met wat ook, buitensporig veel geld verdiende. De
zeepbaron, die zich aan mij kwam voorstellen, was er een, die met
levensmiddelenvervalsing en met een geheime jeneverstokerij zijn fortuin had
gemaakt. Hij kwam daar rond voor uit, schaamde zich niet te bekennen, dat hij aan
de Duitsers de brandewijn geleverd had die hen moest sterken om onze bloedeigen
soldaten te bevechten. Mijn vuisten jeukten om hem de trappen af te gooien; maar
hij keek mij diep verwonderd aan toen ik hem met verwijten overstelpte en gaf mij
dit monumentale antwoord:
- Maar, meneer, als ik het niet gedaan had, dan had een ander het gedaan!
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Hij zei mij, dat hij kwam om mijn buiten te kopen. Hij zei mij dat heel natuurlijk,
op heel eenvoudige toon, met een vriendelijke glimlach, alsof hij mij een zeer
aangename verrassing kwam brengen. Hij zei mij dat hij mijn buiten goed kende,
dat hij er dikwijls geweest was tijdens de oorlog, dat het hem zeer bijzonder aanstond,
en dat hij hield van de natuur, van mooie luchten en gezang van vogelen.
Ik begreep dat ik met een idealist te doen had. Een baron Zeep, een O.W.-er, een
levensmiddelenvervalser, een hulpmoordenaar van zijn eigen volk; maar toch een
idealist, een neo-idealist, een futuristisch-idealist, een aristocraat van de toekomst
in wording.
Hij toonde zich oprecht en diep teleurgesteld toen ik hem zei dat mijn buiten niet
te koop was. Hij bood mij hoge sommen aan; hij smeekte haast om het te hebben;
hij vroeg mij of ik hem de eerste keur zou geven als ik ooit besloot het te verkopen.
Weer jeukten mijn vuisten om hem van de trappen te helpen, maar ik hield mij in
bedwang.
- Gij zijt een idealist, meneer, glimlachte ik.
- Dat ben ik, meneer, dat ben ik, in hart en ziel! antwoordde hij met overtuiging.
En hij ging... zonder mijn hulp.
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De kermis
Ik heb eens willen weten wat er van de kermis zou geworden zijn op het aardig dorpje
Meilegem, waar ik vóór de oorlog ieder jaar naartoe ging. Het was een welvarende
en rijke gemeente, met malse, vette gronden en prachtige, grote boerderijen, die
midden in hun schone boomgaarden als weelderige vruchten schenen op te bloeien.
De welvaart van de streek straalde er om zo te zeggen uit op de gezichten van de
mensen. Iedereen, tot zelfs de onderwijzer, die in veel andere dorpen bleek en mager
langs de wegen liep, was er welgedaan en vet. Er heerste gulle vrolijkheid in dat
welvarend dorp en op kermisdagen waren er geweldige eet- en drinkpartijen, waarna
de dikke boerinnen, zwaar van zijden rokken, lintenmutsen en juwelen, door de
straten kwamen slenteren, langsheen de kramen en de herbergen waar de mannen
zaten, de pijp in de mond, het glas in de hand, de zware gouden horlogeketting op
de vooruitstekende buik. Er stond een draaimolen op 't pleintje vóór de kerk; er was
een wedstrijd met de handboog - een zogenoemde gaaischieting - in 't weiland achter
't beekje en de fanfare-maatschappij liep spelend door de straten: vendel voorop, de
mannen daarachter, paarsrood, met bolle blaaswangen en uitpuilende ogen, terwijl
de grote trom dreunde alsof de trommelslager op een overspannen dikke buik bonsde.
Hoe zou het er nu geworden zijn? Ik wist dat het dorpje weinig had geleden. Alleen
de kerk was door de Duitsers opgeblazen; (ik vraag mij af waarom, want het was
een van die ouderwetse, lage torentjes die half verscholen onder hoge bomen staan
en tot geen observatiepost kunnen dienen) en verder was er slechts geringe schade
aan enkele huizen, die in de nabijheid stonden. Men had in 't dorpje niet gevochten.
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Ik kwam er dus op kermis-zondag, tegen vijf uur, het uur dat in gewone tijden de
pret en de beweging er volop aan de gang waren. Van verre, over de blonde golving
van de korenakkers heen, zag ik als vanouds de ‘gaaisprang’, waarop nog enkele
gevederboste hoogvogels onder de blauwe hemel in de zon stonden te schitteren.
Op het dorpsplein, onder de frisse, hoge bomen, vóór de ruïne van het mooi oud
kerkje, was de draaimolen, bij het kermend geluid van een orgel, aan het rondtollen.
Ik herkende hem. 't Was nog dezelfde van vijf jaar geleden. Het waren nog dezelfde
strakke houten paarden, en ook dezelfde geelgeverfde tijgers en leeuwen, met
grijnzende muilen omkranst door wilde manen, die straalden als zonnen. Er zaten
weinig mensen op; meest kinderen.
De kraampjes er omheen waren verlaten. Geen mens scheen lust te voelen iets te
drinken, iets te eten. De boeren en boerinnen kwamen aangeslenterd, keken even,
slenterden verder. Zij leken niet meer op de welvarende, rode, vette boeren en
boerinnen van vroeger. Zij waren bleker en magerder geworden, terwijl ze toch rijker
waren opgetooid: met hoeden in plaats van mutsen en met jassen en japonnen van
meer moderne en toch onbeholpen snit. De vrouwen droegen voilettes en
handschoenen; de mannen hoge boorden en manchetten. Het leken geen boeren en
boerinnen meer: men kreeg de indruk van mislukte heren en dames. En zij deden
potsierlijk deftig en voornaam.
Tegen de voorgevel van de aanzienlijke herberg De Hope van Vrede zaten buiten
op stoelen en tafeltjes, de dorpsnotabelen. Ik herkende de burgemeester, de dokter,
de notaris, de brouwer. Maar wat waren ze veranderd! De vroeger dikke, rode, vette
burgemeester, die 120 kilo woog, scheen nu te zwemmen in zijn veel te wijde kleren;
en zijn wangen, die destijds glommen van bolheid, hingen nu, in vale plooien en
zakken als 't ware, naar beneden. De notaris, de dokter, de brouwer zagen er al niet
fleuriger uit. Ik ging naar hen toe en groette. Zij betuigden enige blijdschap mij terug
te zien. Zij nodigden mij uit om naast hen aan te zitten.
- Wat is Meilegem-kermis door de oorlog veranderd, afgevallen! zuchtte ik gedrukt.
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Zij bleven allen een poos starend-stilzwijgend.
- Nog niet zo zeer door de oorlog, sprak eindelijk de burgemeester; - maar wat
voor een pret wilt ge hebben als ge niets anders dan een slecht glas bier en nooit
meer een borrel te drinken krijgt?
En met een soort van walg duwde hij zijn halfvol glas van zich af.
- 't Is een schande! bromde met verontwaardiging de dokter. De brouwer
schimplachte en zei niets. De notaris haalde wrevelig de schouders op.
Ik keek hen aan en hun verbitterde teleurstelling deelde zich in een soort weemoed
aan mij mee. De dokter, die vroeger een vuurrode neus had, had nu een leiblauwe
neus, alsof hij ziek was. De notaris, die destijds een levend-opgewekte blik had, had
nu een glasachtige, strakke blik, als van een dode vis. De brouwer zat aldoor te
grijnzen en de burgemeester kon niet meer lachen.
Zij vroegen om alcohol, zij hadden behoefte aan alcohol, evenals het ganse dorp,
evenals de ganse kermis, die alle kleur en fleur en pit verloren had, sinds er geen
jenever meer verkocht mocht worden. Van de oorlog spraken zij niet meer; dat was
voorbij. Maar over dat onrecht, hun door het alcohol-verbod aangedaan, daarover
raakten zij niet uitgepraat. De dood van 't dorp, de dood van 't ganse land! foeterden
zij.
Ik geloof, dat ik het, tot in zekere mate, met hen eens ben. Het alcohol-verbod
moet minder streng worden gehandhaafd om aan land en volk iets van hun vroeger
pittoreske fut terug te geven. Het heeft, na al zijn beproevingen en ontberingen, iets
pittigs, iets opwekkends nodig. Niet te veel, want ze zouden elkaar vermoorden.
Maar zo een gematigd alcoholisme, als de juiste maat kon gevonden worden, zou
bepaald goed doen.
Het zou als een soort medicijn kunnen werken. Ik stel voor, bij wijze van
proefneming, de alcohol in Vlaanderen weer in te voeren!
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Rommelkruydt
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Van dieren en mensen
(Eerste reeks)
Ter nagedachtenis van Jules Renard
De kat. Nog altijd nijdig omdat ie 't nooit verder heeft kunnen brengen dan tot
huis-en-tuin-tijger.
De hond. Trekt zich van het verleden niets meer aan. Is tevreden met zijn
bourgeois-wolf-bestaan.
Het paard. Een wezen dat te goed is voor deze slechte wereld.
De ezel. Hij is oer-oud en oer-echt. Hij zal nooit veranderen.
De koe. Ze zou de melk uitvinden, als ze die niet van nature gaf.
Het kalf. Krijgt meer dan genoeg melk. Staat drie-vierden van wat zijn moeder het
zou kunnen geven aan de mensen af.
De stier. Een bruut! Staat waar hij staat. Laat hem staan.
Het varken. Obsceen in zijn naaktheid. Het tegenovergestelde van wat, naar men
beweert, de vrouw in dat geval zou zijn.
De aap. Ons neefje. Weet heel goed wat ons amuseert en wat ons als familieleden
ergert.
De mus. Een soort ongediert, dat niet onder het ongedierte geclassificeerd is.
De vink. Een zilverbelletje in een peluchen balletje.
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De nachtegaal. Alfred de Musset.
De koekoek. Banketbakker. Hij roept dat de koek gebakken is.
De zwaluw. De eerste uitvinder van de monoplan.
De struisvogel. De vrouw van de O.W.-er. Te rijk, te duur, te dik en te veel veren.
De pauw. Altijd op receptie. Gaat uit en ontvangt in staatsiegewaad. Is zeker
ambassadeur geweest onder Napoleon.
De pauwin. Gaat niet mee op receptie; heeft geen kleren.
De wielewaal. Heeft niet gelet op 't bordje aan de gele deur ‘geverfd’.
De kanarievogel. Een vliegende eidooier.
Het meesje. Vergeet mij niet! Vergeet mij niet!
Het zwartkopje. Ik heb de muziek van de mensen willen naleren en ben met mijn
hoofd in de inktkoker gevallen.
De spreeuw. Ik doe wel zot, maar ben het niet. Ik denk aan uw kersen.
De uil. Meneer de professor.
De papegaai. Een schreeuwende dameshoed.
De eend. Zwemmen kan ze; maar oefent zich nu reeds sinds eeuwen om behoorlijk
te leren lopen en kent het nóg niet.
De zwaan. Het mooie schip heeft zijn zeilen dichtgevouwen en vaart nog langzaam
drijvende voort.
De kikker. Zeg, koewachtertje, zo kan je niet zwemmen, hé?
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De pad. Een kruipend stuk modder.
De spin. Ik weef en meet, maar ga niet uit om te verkopen. De klanten komen bij mij
aan huis en worden zó geboeid, dat ze nooit meer weggaan.
De aardpier. Meneer naaktgeboren. Hij komt buiten en zoekt tevergeefs naar zijn
kleren. Wie heeft ze toch weggehaald?
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Van dieren en mensen
(Tweede reeks)
De kip. Ik ben onnozel, onnozel, onnozel. En ik eet, ik eet, ik eet!
De haan. Mijn rode pet! Mijn rode das! Mijn gele jas! Wat zegt u wel!
De tortelduifjes. Tweelingen, die met elkaar getrouwd zijn.
De kalkoen. Wat heeft hij zijn kleren slordig aangetrokken!
Het eekhoorntje. Bruintje, hangen er nog nootjes aan de twijgen! Liggen er nog eitjes
in de nestjes?
De olifant. Hij is met rubber geladen en presenteert ivoor.
Het nijlpaard. De eerste onderzeeër.
De slak. Uitvinder van de verplaatsbare huizen. Heeft tijdig aan de woningnood
gedacht.
Het ongeschoren schaap. Krullebol, ik requireer je wol.
Het geschoren schaap. Baaa...! Men laat mij niet eens een requisitiebonnetje om mij
mee te dekken!
De sperwer. Eerst-het-hoogte-record en dan volplané naar beneden. De mussen
vliegen alvast in de struiken om plaats voor mij te maken.
De condor. Ik zie eruit als een oude, kale heer, die last van jicht heeft.
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De goudlakense fazant. Ik zie eruit als een zeer elegante en mooie dame en mijn
vrouw lijkt op een schooier.
De dromedaris. Men kan wel merken dat ik uit de bergen kom.
De kameel. Mij heeft nooit meer dan één berg bestegen.
De zebra. Lach maar: mijn japon is reeds in de mode geweest en komt er wel weer
in.
De rinoceros. Ik voel dat ik op een oude, lelijke, domme boer lijk.
De meeuwtjes. Zie je wel het verschil tussen mij en spattende schuimvlokken?
Het botje. Mijn mond trekt scheef van doodsangst. Waarom mij niet rustig in de zee
gelaten?
De peterman. Ik ben de zeepijl. Pas op! Ik schiet en steek! Ik word rood van toorn!
De zeekrab. Ik zal maar niet proberen recht te lopen. Ze noemen mij toch de
schuinmarcheerder.
De kwal. Niemand weet eigenlijk wat hij met mij moet aanvangen. En toch raakt
iedereen mij aan, maar altijd met de voet.
De mossel. Ik werk voor het welzijn van de mensen. Ik houd de dijken stevig vast,
behoed het land voor overstroming. Waarom dan eten ze mij op?
De tarbot. Ook mij eten ze op, maar met eerbewijzen, op mooie, rijk-versierde tafels.
Het wild konijntje. Ik ben het zigzaggende weerlicht over 't zandpad.
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De leeuw. Uit steen gehouwen en heraldisch opgesteld voel ik mij nog het veiligst.
De tijger. Vervelend zo jaar in jaar uit met platgestrekte vacht vóór het open vuur in
Clemenceau's salon te liggen grijnzen.
De gans. Hebben jullie wel eens opgemerkt dat ik soms op een giraffe lijk?
De muis. Als ik stil zit lijk ik op een kinder-speelgoed-muisje. Als ik wegloop lijk
ik op een mechanisch kinder-speelgoed-muisje.
De bruine beer. Negen schreden van links naar rechts; negen schreden van rechts
naar links; ik zal er eindelijk wel achter komen hoe groot die kooi nu precies is.
De antilope. Mademoiselle...
De os. Sans famille...
Het roodborstje. U denkt aan mijn rood befje, is 't niet? Zeg er maar niets meer van;
't is afgezaagd.
De ijsvogel. Wat 'n mooi azuren jekkertje! Was 't nu maar waar dat we gaan mogen
schaatsenrijden!
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De flamingo. In welk groot offensief heeft hij toch dat ene been verloren?
De vos. Indien ik werkelijk zo slim was, als de mensen beweren, dan zou ik hier wel
niet zitten.
De rat. Is er wel ooit één mens op de wereld geweest, die ooit iets aardigs van mij
heeft gezegd?
Het geraamte van de iguanodon. Zouden ze soms een schip met mij gaan bouwen?
De moeder-kangoeroe. Aardige jonge poesjes in mijn zakje. Neem ze er eens uit;
mijn armen zijn te kort.
De luipaard. Hoe is 't nu eigenlijk bedoeld met mij: confettigrap of pointillistisch
schilderij?
Het ijsberenvel. Die mooie, blote, roze damesvoetjes, als ze uit het bed komen... ik
kan ze niet eens een likje geven.
De schildpad. Wat wenst u: soep? Poudre-de-riz-doosjes? Vouwbenen?
Spiegellijstjes?
De krokodil (in tranen). En u: O.W.-portemonnaies? Albums? Tasjes?
De kreeft. Ze zeggen dat ik ‘à l'Américaine’ op mijn best ben.
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De dekhengst. Een trouw bezoeker van tentoonstellingen. Doet graag zijn decoraties
aan.
De bruinvissen. Zwemmen... vliegen... zwemmen... vliegen... onder zee... boven
zee... wie doet er eens spelevarend met mij mee!
De zeehond (tot de zeehondin). Eventjes uitblazen en drogen op de zandplaat, in de
zon?
De walvis. Niet origineel, dat waterspel te Versailles. Blijkbaar van mij afgekeken.
De baviaan. Ik kan heus die versleten pantalon niet langer dragen. De mensen kijken
mij na.
De vleermuis. Vervelend zo'n grauwe poetslap, die aldoor om je heen en weer zwaait.
De pinguïns. De nonnetjes gaan naar de kerk. 't Is koud. Zij hebben hun zwarte
manteltjes boven de witte rokjes aangetrokken.
Het fret. Kan te paard rijden op de rug van een konijn.
Het hert. Dorre takken zijn hem op de kop gevallen en hebben er zich vastgeplant.
De salamander. Wat ben ik nu eigenlijk: vis, slang, kikker, aal, mislukte krokodil?
De rups. Telkens bouwt ie bruggen; telkens breekt ie die weer af.
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De watertor. Draag ik werkelijk zo'n luchtblaasje onder aan mijn staart als ik naar
de diepte zwem! Leuk! Zelf heb ik het nooit gezien.
De hagedis. Niets geen nieuws onder de zon...
De vlo. Up... down...! Up... down...! Up... down...! Zie je mij of zie je mij niet?
Vlinders. Fladderende bloempjes...! Vliegende schilderijtjes...!
De sprinkhanen. Zijn benen zijn gebroken geweest en verkeerd weer ingezet. Kan
ze nooit meer helemaal uitstrekken.
De oorwurm. Is waarschijnlijk smid of werktuigkundige. Loopt aldoor met een
nijptang.
De duizendpoot. Een kruipende kam.
De tobbende oester (gedrukt hoofdschuddend). Zolang er citroenen bestaan...
Het mijmerend ei. Ik weet niet wat ik worden zal: Kip, haan... of omelet!
De lintworm. Ik schaam me...
De arend. Ik ben niet meer de Keizerlijke Duitse; niet meer de Keizerlijke
Oostenrijkse, niet meer de Keizerlijke Russische...! Ik voel me erg verburgerlijkt!
De ekster. Ik draag het jaar door licht rouw.
De kolibrie. 'n Vliegende broche.
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In Vlaanderen Frans
Ik had wel van die geschiedenis gehoord, maar wist er nog 't fijne niet van. Ik ben
naar boerke toe gegaan om het te weten.
- Joa, zeker, meniere, ik hè aan de Fransen de ploatse gewezen, woar da ze bijkans
mee druege voeten over de beke konden! antwoordde boerke met een leuke glimlach
op mijn vraag.
- Hier zie, meniere, vlak achter mijn hof, tussen die twee wilgen doar! voer hij
voort. - De Fransmans han hueren zeggen dat er hier azue 'n ploatse bestond, moar
ze wisten nie woare. Ze kwamen buiten oasem op mijn hof geluepen, d'r woaren d'r
wel duusd, meniere, mee peirdevolk en mee kanons; en ze riepen: ‘Le gué! Le gué!
Où est le gué!’ - Par ici, mossieu! zei ik, en bracht er ulder noartoe. Ze vleugen d'r
over, meniere, ge 'n hèt da nog noeit van ou leven gezien! 't Was lijk of de weireld
verging! Tien menuten loater huerde ik: Boemboemboemboemboem! Ze zaten al in
de rugge van de Duitsers! Da heet doar wa geweest, meniere!
- Wel, boerken, dat-e gij da zue gauwe verstond 't geen' da ze vroegen! Da es 'n
moeielijk woord! riep ik verbaasd.
- Joa moar, meniere, 'k hè goe Frans gekeund op schole, zullen! pochte boerken
heel trots. - ‘Le ghé’, da es de ploatse woar dat 't woater ondiep es. Joa moar, 'k weet
wel, zulle! Hij glimlachte een tikje ijdel, wenkte mij naar zich toe, vroeg of ik eens
de mooie decoratie wilde zien, die hij daarvoor van de ‘Keunijnk’ had gekregen.
Hoe die decoratie eruitzag kon ik mij wel enigszins voorstellen; maar toen ik met
hem onder het boogdeurtje stapte om dat wonder te aanschouwen, dacht ik bij mezelf
dat het toch maar goed was, dat boerke destijds op de gemeenteschool geleerd had,
wat het Franse woord ‘Ghé’ betekende en dat hij het zo goed onthouden had.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

757

De glimlach van Vlaanderen
Wie vóór de oorlog Vlaanderen bezocht, kon Vlaanderen zien glimlachen...
Om Vlaanderen te zien glimlachen, moest men op een hoogte gaan staan en in de
verte en in de diepte om zich heen kijken. 't Was als een levend schilderij, van tere
liefelijkheid. Overal tussen het groen, dorpjes, kerkjes, molens, boerderijen, huisjes.
Het groene, vruchtbaar land was er als 't ware mee bezaaid en in de zon zag men de
puntgeveltjes glinsteren: witte, roze, gele, groene, als zacht-tintelende bloemen in
het wijde, schone veld. Dat zong en lachte; dat was de zoete, gelukkige glimlach van
Vlaanderen.
Wie Vlaanderen bezocht onmiddellijk na de oorlog herkende Vlaanderen niet meer.
Die zag niets meer als een barre vlakte, die levenloos en kaal scheen. Hij zag bijna
geen molens en geen torens meer; hij zag geen stipje kleur meer tintelen in het
dof-geworden veld; en wat vroeger wit en geel en groen en roze was, was eentonig,
grauw en grijs geworden en scheen geen vaste vormen meer te hebben. Het waren
ruïnes en vuilnis; het was niet meer de gelukzalige, zonnige glimlach: het was de
sombere, tragische grijnslach van Vlaanderen!
Wie Vlaanderen thans bezoekt, kan Vlaanderen weer zien glimlachen...
Wie thans op een hoogte gaat staan en in de verte en de diepte om zich heen blikt,
ziet de kleuren-glimlach van de weer-opgebouwde, herlevende dorpen. Weinig of
geen torens nog, en weinig of geen molens; maar veel fris-gekalkte witte, roze en
gele muurtjes; veel vers-geverfde, groene luikjes, die glinsteren als vernist; en vooral,
vóóral, rode, nieuwe daakjes allentwege; schelrode, bloedrode daakjes, die
fel-glinsteren in
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de zon, als weelderige, tintelende bloemen, of als bloedspatten tussen het malse
groen.
De nieuwe glimlach van Vlaanderen, die vroeger zacht wit, en geel, en groen, en
roze was, is nu fel-rood geworden...!
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De nachtmerrie
Gisteravond moet ik iets gegeten hebben dat mij niet goed bekomen is. Ik heb
vannacht een vreselijke nachtmerrie gehad.
Een hele tijd lag ik mij rusteloos te keren en te wenden en eindelijk sloop de
nachtmerrie op mij neer. Ik nachtmerriede van alles wat ik zo mijn leven lang gegeten
en gedronken had. En al die geldige materie, die de natuur wijselijk over mijn hele
leven had verdeeld, kwam nu ineens en compact naar mij toe en ik moest het allemaal
opnieuw en aan één stuk door verorberen.
't Was als een gruwelfantasmagorie van Hieronymus Bosch! De biefstukken en
rosbiefs kwamen op mij af onder de vorm van gevette ossen en bleven met spotlustige
snoeten rond mij staan, wachtend dat ik ze slachten zou en braden. Kippen fladderden
in ontelbare menigte om mij heen en legden reusachtige manden vol eieren en pikten
nijdig door mijn sokken, om mij tot smullen aan te porren. De zwijnen hielden
wedrennen tussen mijn benen en schreeuwden oorverscheurend dat zij weer saucijsjes
en karbonaden wilden worden. De kalveren loeiden dom en kwijlden op mijn kleren.
De schapen blaatten... blaatten... dat er geen eind aan kwam. Dichte scholen vissen
kwamen naar mij toe gezwommen en keken mij aan met glazige ogen en deden wijd
hun muilen open, alsof ze tot mij spraken. De oesters lagen rondom mij verspreid,
als vuile, platte keien en ik kreeg de indruk of ik ze, tot mijn straf, nu zo moest opeten,
met harde schaal en glibberige viezigheid.
Een rijp korenveld lag als een gouden vacht te glinsteren in de zon. Plots smolt
het weg en vervormde zich tot een enorme stapel graanzakken, die zich op hun beurt
vervormden tot een reuzenstapel zakken meel. Dat alles was voor mij, van mij.
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Dat alles had ik reeds opgegeten en moest ik nog eens opeten! Een vloed kwam in
onstuimig kolken op mij af en dreigde mij te overstromen. Het was een wilde stroom
van allerlei: een aller-abominabelst mengsel van melk, en bier, en wijn, en thee, en
koffie en waar bovenop een flink tonnetje dobberde, waarop in ingebrande, als 't
ware ingevreten letters stond te lezen: Alcohol!
- Pouah! brulde ik in mijn nachtmerrie. En meteen werd ik wakker.
Mijn mond smakte droog. Mijn vingers beefden. De nachtmerrie trok van mij weg,
maar het besef van de werkelijkheid bleef nog even: de ontzettende werkelijkheid
dat ik inderdaad wel zoveel, en misschien nog meer, gedurende mijn leven had
gegeten en gedronken!
En wat het langst van al bleef, heel wat langer dan ik wel gewenst zou hebben...
was een geweldige ‘kater,’ een van de weinige comestibele dieren die op mijn
reusachtige spijze-lijst niet voorkwamen.
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Simplicistische relativiteitstheorie
Het begrip van wetenschappelijke vulgarisatie breidt zich uit. Men hoeft niet eens
meer een Duitse baard en bril te dragen om daaraan mee te kunnen doen. Dat alles
relatief is in deze bedroevende, maar soms ook toch wel geestige en grappige wereld,
heb ik hier dezer dagen, in mijn onmiddellijke en zeer nuchtere omgeving duidelijk
kunnen ervaren.
In deze, mijn omgeving, dan, bevindt zich een stal Engelse renpaarden, met de
daarbij behorende talrijke, authentiek Engelse trainers en jockeys. Dat bedoelde
trainers (meestal gewezen jockeys) mitsgaders de in actieve dienst zijnde jockeys,
zonder uitzondering, heel klein van gestalte en heel licht van gewicht zijn, mag, als
vanzelfsprekend, aanvaard worden. Dat daarenboven zogoed als geen andere Engelsen
dan deze heel kleine, lichte mannetjes hier in de buurt gezien worden, heeft voor
gevolg gehad, dat, bij de autochtone bevolking, alles wat heel klein en licht en nietig
is, synoniem van Engels is geworden.
Nu is er dezer dagen hier onder bedoelde, inheemse bevolking, een heel klein en
licht mannetje getrouwd, dat precies vijfenveertig kilo weegt, met een nog merkelijk
veel kleiner en lichter-wegend meisje, dat op de schaal ternauwernood de achtendertig
kilo haalt. Er hebben grote en grappige feestelijkheden plaatsgehad op 't dorp naar
aanleiding van dit buitengewoon lichte huwelijk; en iedereen is het erover eens, dat,
als er ooit kinderen uit deze lilliputterige echtverbintenis voortspruiten, ‘het precies
Engelsen zullen zijn!’
Is het niet zoals ik zei: dat alles relatief is in deze zotte, relatief begrijpende en
oordelende wereld?
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De dood van Baron Zeep
Deze morgen, toen ik per fiets naar de stad reed, viel ik midden in een buitengewoon
drukke optocht van automobielen en rijtuigen, in de nabijheid van de grote
begraafplaats. Ik vroeg aan iemand, welke voorname personage wel naar zijn laatste
rustoord werd gebracht; en de man noemde mij een naam, die ik reeds meer gehoord
had: de naam van een bekende beruchte baron Zeep ofte O.W.-er!
Dat trof mij! De gedachte aan dood leek mij om zo te zeggen onverenigbaar met
de gedachte aan baron Zeep of O.W.-er. Een baron Zeep, dat was immers iemand,
die pas begon te leven en te genieten; een man, die een ruime, weelderige toekomst
van materieel genot in het verschiet had! Hij, die nu ten grave werd gebracht en die
alom bekend was om het kolossaal fortuin, dat hij in enkele jaren had verworven,
kon ik mij volstrekt niet voorstellen stijf en roerloos in een doodkist, in eenzame
verlatenheid op dat grote kerkhof. Hij was een man van niets, toen de oorlog uitbrak;
hij was nog jong en had zich aan zijn militaire plichten weten te onttrekken; hij had
gesmokkeld en gehamsterd en geknoeid, eerst met de Duitsers, toen met de neutralen,
toen met de geallieerden; hij glom van voorspoed en geluk; hij dronk champagne
tweemaal daags en rookte sigaren van vijf frank het stuk; hij hield er een fameuze
meid ofte vriendin op na en er werd verteld, dat hij weldra gedecoreerd zou worden...!
Ik wilde die begrafenis zien en bijwonen. Ik stelde mij daar de wonderbaarlijkste
dingen van voor. Ik gaf mijn rijwiel in bewaring en volgde de lange rouwstoet op
het kerkhof.
Het viel me niet mee. Ik zag vele dikke, rode, vette, rijke O.W.-ers, maar weinig
of geen protserig luxe-vertoon, weinig bloemen, geen enkele bepaald
overweldigend-dure, mooie krans! Ik zag ook geen verdriet, geen tranen, maar wat
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ik wél zag en wat duidelijk stond te lezen op al die overvoede, rode tronies, dat was
een zonderlinge uitdrukking van geconsterneerde verbazing en bijna van
verontwaardiging, alsof zij allen solidair en op gelijke wijze leden onder die slag van
het noodlot, dat zo plotseling en onbarmhartig een van hen wegrukte, op het ogenblik,
dat hij om zo te zeggen nog maar pas van 't ruime, mooie rijke leven proeven ging!
Zij praatten over het beval, terwijl de kist ten grave werd gedragen: hoe hun makker
na een feestmaal eensklaps ziek geworden was; hoe hij geleden had, niet lang, maar
hevig; hoe hij in een wilde crisis was bezweken en hoe hij nu al zijn schatten
ongebruikt moest achterlaten...
Het lijkkleed werd bij de groeve weggenomen en de kist kwam te voorschijn, net
maar eenvoudig, zonder enige zware of overtollige weelde. Blijkbaar wilde baron
Zeep wel luxe verspillen aan het lieve, glimlachende leven, maar volstrekt niet aan
de lelijke, grijnzende, veel te vroegtijdige dood.
De kist werd neergelaten en de gezichten keken strak, en stug, en toornig. 't Was
onrechtvaardig, dáár! Niemand zei het wel zo hardop en duidelijk; maar allen dachten
het en voelden 't solidair, in ternauwernood verkropte woede.
Zij trokken haastig heen zodra het afgelopen was; en in hun pracht-auto's staken
zij grote sigaren op, als 't ware bij wijze van protest en om algauw weer van het
goede, milde leven te genieten.
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Dierenbescherming
Telkens als ik dieren zie mishandelen, - en hoe dikwijls heb ik dat al niet moeten
zien! - ontstaat er in mij een geweldige tweestrijd. Dat ik de mishandeling zal doen
ophouden, met zachtheid of geweld, al kostte het mijn leven, is zeker. Maar hoe zal
ik het doen: met zachtheid, of met geweld!
Het liefst zou ik koelbloedig, zonder een woord mijn revolver trekken en de
mishandelaar neerschieten. Het verstandigste, en meest-doeltreffende middel, is mij
echter gebleken een soort listige zachtheid te zijn. Dit heb ik gisteren nog eens kunnen
ervaren.
Een stoomsleper kwam in het kanaal gevaren, drie zwaargeladen vrachtschepen
na zich sjouwend. Even verder volgen nog één zwaargeladen vrachtschip, dit laatste
door twee paarden langs de trekweg voortgesjouwd.
De sleper scheen nogal te zwoegen om zijn tros tegen de stroom op te halen. De
stoommachine blies en zuchtte zwaar; de kabels waren strak-gestrekt als stalen
roeden; het blonde water kolkte en schuimspatte tegen de voorsteven van de schepen
op.
Het schip, dat volgde, door de twee paarden voortgetrokken, scheen echter nog
veel zwaarder dan de sleper tegen 't water op te zwoegen. De beide paarden, oude,
afgeleefde dieren, een bruin en een wit, trokken met de uiterste inspanning van al
hun krachten aan het touw; en de leidsman, een rode, dikke kerel met krulhaar, sloeg
onophoudend, onder gevloek en geschreeuw, met zijn zweep, op de rug en in de
lenden van de hijgende, zwetende, reutelende, afgebeulde beesten.
Op de achtersteven van de stoomsleper stonden drie mannen grinnikend en
spotlachend naar het schouwspel om te kijken. Langs beide oevers van 't kanaal liep
een menigte mee, die de man met de paarden aanmoedigde, om hem de sleeptros te
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doen inhalen en misschien voorbij te varen. 't Gold blijkbaar een soort wedren: een
wedren tussen een stoomsleper en twee oude, afgebeulde paarden.
Het zou een goede daad zijn geweest als ik nu mijn revolver had getrokken en de
woesteling had neergeschoten. Maar ik ben nog een min of meer beschaafd mens,
en dus ook nog een laf mens. Er ging een bliksemsnelle geesteswerking in mij om;
ik hief mijn stok in de hoogte, glimlachte de kerel toe, haalde mijn sigarenkoker uit
en riep:
- Héhé! Niet zo gehaast, vriend! Eerst eens opsteken!
Hij keek mij aan met woede-ogen, vloekte, en zijn zweep klapte met een dreigende
zwaai naar mij toe. Zijn paarden bleven echter staan en een gejouw van teleurstelling
ging langs de oevers op.
- Even opsteken! herhaalde ik ongestoord, glimlachend.
Hij nam aan en stak op. De paarden stonden te hijgen. Het zweet droop in stralen,
als een regen, op de grond.
Er was daar een herbergje, vlak aan de trekweg.
- En een glas bier drinken? stelde ik voor. Hij keek mij vals-wantrouwend aan,
doch zei niet neen.
Ik wenkte naar de baas, die in zijn deurgat stond. Hij bracht twee glazen en ik
klonk met de woesteling aan. Mijn hand beefde. Hij dronk in één lange teug, als een
bruut, het glas leeg. Toen groette hij stug met zijn zweep en zette zijn paarden weer
aan.
De sleper was nu echter niet meer in te halen. Hij probeerde 't ook niet. Hij liet
zijn paarden kalmpjes stappen en teleurgesteld stroomden de nieuwsgierigen langs
de oevers naar het dorp terug.
Met weinig eer en tamelijk veel lafheid, maar zonder bloedvergieten, had ik dan
toch mijn doel bereikt.
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Vogel-verkenners
De elfde april, om zeven uur 's avonds, nieuwe tijd, heb ik hier de eerste zwaluw
gezien...!
Zij kwam voorbij mijn raam gezweefd en ik vloog op om dat vroege wonder te
aanschouwen; maar zij was reeds ver weg en ik vroeg mij af of ik mij niet vergist
had, toen zij daar eensklaps terug was, heel duidelijk herkenbaar, scheef-drijvend op
haar lange, fijne vleugeltjes, als een kinderspeeltuigmonoplanetje. Zij kringelde
eenmaal rondom mijn eenzaam huisje, en toen was ze voorgoed verdwenen, het
zuiden in... De twaalfde april, om zeven uur 's ochtends nieuwe tijd, terwijl ik nog
te bed lag, hoorde ik de koekoek roepen. Niet de koekoek van mijn keukenklok, maar
de echte, de grote, de mooie contralto van bos en veld. Ik wipte van onder de dekens,
trok het gordijn weg van voor 't vensterraam en zag hem over 't bos heenvliegen, in
feldgrau, met zijn sterke, brede vleugels en zijn korte hals. Hij riep nog driemaal na
elkaar ‘koekoek! koekoek! koekoek!’ als om mij goed te overtuigen dat hij het wel
was, en weg ook was hij, het zuiden in...
De dertiende april, om tien uur in de morgen, hoorde ik de nachtegaal...! Ik kon
eerst niet geloven dat hij 't was. Hij zong zijn nachtegalenzang, zijn welbekend
romantisch tio... tio... tio... tix... zoals de oude Aristophanes het eeuwen geleden
hoorde; maar hij zong het zó week, zó zwak en zó onvast, alsof het kwam van einden
verre en bijna uit zijn keel niet wilde. Ik sloop tussen de heesters om hem te
herkennen; en 'k zag hem zitten op een grasgroen lariksboompje; en hij had zijn bruin
jasje en zijn grijs vestje aan en hij gorgelde zich met zijn zielig gezangetje, alsof er
een balletje in zijn keel op en neer huppelde. Al de andere vogels: de merels, de
vinken, de roodborstjes, de lijsters overstemden hem luid en helder en
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al spoedig gaf hij 't op en wiekte weg, het zuiden in...
Toen ik op 11 april de eerste zwaluw zag, dacht ik in mezelf: morgen zie ik ál de
zwaluwen! Toen ik op 12 april de eerste koekoek hoorde, dacht ik: morgen hoor ik
ál de koekoeks! En toen ik op 13 april de eerste nachtegaal zag en hoorde, twijfelde
ik er niet aan of de volgende ochtend zouden ál de nachtegalen van de streek te horen
en te zien zijn.
Maar ruim een week is sinds verlopen en ik heb geen enkele zwaluw meer gezien,
noch een enkele nachtegaal of koekoek meer gehoord! En nu is het voor mij een
uitgemaakte zaak, dat de trekvogels in het begin van de lente verkenners naar het
noorden uitzenden, die dan rapport uitbrengen hoe de toestand daar zo is. Ik stel mij
voor dat de zwaluw, de koekoek en de nachtegaal, die ik zag en hoorde, teruggevlogen
zijn naar 't zuiden bij hun stamgenoten en daar ongeveer als volgt hebben gesproken:
‘De boel is ginder nogal aardig groen en wie daar in de winter bleef is er nu druk
aan 't fluiten en aan 't tierelieren, maar 't weer blijft er voorlopig nog beroerd en
grauw; je hebt er feitelijk niks aan en 't is voor ons maar beter nog een poosje in het
zonneland te toeven.’
Wetenschappelijke droogstoppels zullen beweren, dat ik er maar wat op fantaseer.
't Kan me niet schelen. Ik blijf bij mijn idee en laat er mij door niets meer afbrengen!
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Zaken zijn zaken
Gisteren, in een klein straatje van een grote Vlaamse stad, heb ik een zonderling
tafereel bijgewoond...
Welke stad dat nu eigenlijk is, doet niets ter zake. De stad was groot, het straatje
klein en het tafereel zeer eigenaardig... In dat straatje, dat kort en smal en vies was:
een arbeidersbuurt met alle gelijke, triestige, sombere huisjes, stonden, als drie grote,
schone, malse bloemen, drie prachtige, bonte koeien in een groep. Drie mannen, blijkbaar boeren uit de omtrek - bewogen zich haastig en druk om de drie mooie
koeien, en een vierde man kwam jachtend uit een van de armoedige huisjes, met
twee volle emmers water in de beide handen en een grote, zinken trechter onder de
rechterarm. 't Ging alles razend-vlug. Even keken de mannen als verwoed naar mij,
toen zij merkten dat ik daar uit nieuwsgierigheid bleef staan, maar verder stoorden
zij zich niet aan mij en deden 't volgende:
Een van hen duwde de kop van de koe omhoog en hield hem in die houding op.
Een tweede wrong de trechter in de muil van 't beest, en een derde ledigde de emmer
in de trechter, geleidelijk, gelijkmatig, als een kuip die zorgvuldig wordt volgegoten.
Toen de drie koeien aldus elk hun emmer water beet hadden, spoedden de 4 kerels
zich met de dieren weg in de richting van de grote veemarkt, die een eindje verder
lag en vanwaar men, achter de huizen, gebulk en geloei hoorde opgaan.
- Knap gedaan, hè, meneer? zei een werkman, die glimlachend, in hemdsmouwen,
in zijn deurgat stond.
- Waarom doen ze dat? vroeg ik verbaasd.
Hij schoot in een lach.
- Waarom? Begrijpt u dat niet? Het vee is duur, wordt levend op de schaal gewogen.
Elke emmer weegt zowat een

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

769
vijftien kilo's en de markt is zeer nabij. Begrijpt u? Vóór er veel van 't ingegotene
verloren gaat, is 't gewicht reeds opgenomen! Zaken zijn zaken, meneer, en de boeren
zijn niet dom!
Hij lachte nog eens gul en voegde eraan toe:
- En voor de mensen hier is 't ook niet kwaad. 1 Frank per emmer water, meneer!
Aardig daghuurtje als er wat klandizie komt!
Ik zei niets meer, ging peinzend naar de veemarkt toe, om eens eventjes te kijken.
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1 Mei socialistisch lentefeest
In dezelfde grote Vlaamse stad, waar ik onlangs snuggere boeren hun slachtvee zag
volgieten met emmers water, zodat bedoeld vee een zeker aantal kilo's in gewicht
toenam, welke kilo's dan maar spoedig op de weegschaal werden meegewogen als
zijnde deugdelijk goed vlees de woekerprijzen waardig, - in diezelfde grote, Vlaamse
stad heb ik, op 1 mei, het socialistisch lentefeest bijgewoond.
Het feest van de arbeid! wordt het genoemd. Juister zou het genoemd kunnen
worden: het feest van de niet-arbeid en van de doodse stilte. Geen enkele tram reed
en geen enkele fabriek werkte. De eindeloze straten en de grote pleinen lagen absoluut
leeg en verlaten, want er waren zelfs geen wandelaars, hoewel het mooie weer tot
wandelen moest noden. Er hing een enkele rode vlag zo hier en daar, die schitterde
als een rote, felle bloem tussen het tere en frisse lentegroen van de omen. En verder
was er niets, absoluut niets: geen zang, geen muziek, geen gejubel: men kreeg de
eigenaardige indruk alsof men bij nachte door een of andere Noorse of Zweedse stad
wandelde: een van die steden, waar de nacht 's zomers geen duisternis meebrengt,
en die slapen, bleek en verlaten, onder het wazig licht van de middernachtszon.
Het zou een groots en plechtig feest zijn, had men ons voorgespiegeld. Misschien
gebeurde de plechtigheid elders, daar waar ik niet was. Klokslag twaalf zou alle
verkeer voor vijf minuten worden stopgezet, terwijl de stoomfluiten van fabrieken
en locomotieven zouden loeien. Misschien werd er geloeid, maar ik hoorde 't niet;
en het verkeer kon al niet meer stilstaan dan het stond, want er was geen verkeer.
Ik staarde als verbijsterd om mij heen en trachtte een globale indruk te verkrijgen.
Die indruk was en bleef er een van buitengewone rust en vrede. De indruk van een
slaapdag, met
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een gevoel van zalige heerlijkheid, omdat er geen trams reden: die abominabele
dingen die het stadsleven zo grondig onuitstaanbaar maken.
Precies op klokslag twaalf was ik buiten de stad, en daar, langs de weg, woonde
ik een aardig en touchant tafereeltje bij. 'n Kleine kerel van misschien een jaar of
twaalf stond er roerloos onder een grote boom, met in zijn beide, saamgevouwen
handen iets, dat van verre op een bundeltje rozenkransen leek. Ik kreeg de indruk of
hij stond te bidden. Toen ik dichterbij kwam, merkte ik, dat het geen rozenkransen,
maar schoenveters waren.
- Scheelt er iets? vroeg ik hem.
- Vaaf menuutses wachten, meniere, antwoordde hij glimlachend, maar volkomen
zelfbewust, in zijn plat-steeds dialect. Dat was er blijkbaar een die de courant gelezen
had, waarin gedrukt stond, dat elk bedrijf die dag, om 12 uur, gedurende vijf minuten
moest worden stopgezet. Hij hield het trouw vol en toen de tijd verstreken was, bood
hij mij zijn waren aan. Ik kocht hem een paar veters af.
Verder op het land waren de boeren, gewoon als elke dag, aan de arbeid. 't Was
heerlijk weer om aardappels te planten en het vlas te wieden; en zij plantten aardappels
en wiedden het vlas. Zij trokken zich de boel niet aan. En voor het overige speelde
't lentefeest alleen over het veld, waar alles bloeide en geurde; en in de lucht, waar
de leeuwerikjes hingen te trilwielen, jubelend, jubelend, de hoge, blauwe hemel in,
waar de zon glansde en straalde.
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Van vogels
Aan de heer Jac. P. Thijsse
Het doet mij groot genoegen, dat de heer Jac. P. Thijsse niet gedacht heeft dat ik hem
bedoelde waar ik het hier onlangs had over wetenschappelijke droogstoppels, die
mij wellicht, naar aanleiding van mijn artikeltje ‘Vogels-verkenners’, van gefantaseer,
om niet te zeggen van wetenschappelijke ketterij zouden beschuldigen. Ik lees steeds
trouw en met veel belangstelling, in De Telegraaf, de bijdragen van de heer Thijsse,
die zowel van een ontroerd dichter als van een fijn natuurkenner en dus allerminst
van een droogstoppel zijn. De kwestie van de vogels-verkenners, waar wij het niet
helemaal eens over zijn, laat ik terzijde; maar even zou ik de aandacht willen vestigen
op iets dat mij, althans in Vlaanderen, getroffen heeft; namelijk dat daar, sinds de
oorlog, iets veranderd is in de vogelwereld.
Wij zien en horen nu in onze parken en tuinen, een aantal vogels, die er vroeger
weinig of niet waren. B.v. om slechts twee soorten te noemen: houtduiven en spechten.
Die woonden eertijds in grote hoeveelheden in de uitgestrekte wouden van Ploegsteert
en Houthulst. Die bossen zijn, zoals men weet, totaal van de aardbodem verdwenen,
terwijl de particuliere parken en tuinen door de Duitsers nog enigszins ontzien werden.
En ik denk, maar met zekerheid weet ik het natuurlijk niet, dat die door de oorlog
verjaagde vogels nu bij ons gekomen zijn. Hoe dan ook, een onloochenbaar feit is
het, dat wij nu méér vogels hebben en van ‘diverser pluimage’ dan vóór de oorlog.
Maar er is meer. Bij enkele vogels, o.a. bij de lijster, is het alsof de zang zich had
gewijzigd. Zoals genoeg bekend, worden de militaire commando's tegenwoordig
meestal door gefluit ingeleid. Welnu, ik hoor hier af en toe een gefluit, zó typisch,
dat ik meer dan eens buiten kom om te weten wie dat
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doet en dan telkens, tot mijn grote verwondering, constateer, dat het niets anders als
een lijster is. Doch het grappigste van al woonde ik bij in een heel klein en
ver-afgezonderd, landelijk herbergje. Daar zat een kanarievogel in een kooi en
plotseling begon dat dier, midden in zijn gewoon gezang, enkele tonen van de ‘Wacht
am Rhein’ te fluiten, zó helser en zó duidelijk herkenbaar, dat ik er verbaasd van
opkeek.
- Wie heeft hem dat geleerd? vroeg ik aan de herbergiersvrouw.
- Niemand, meneer, antwoordde zij. - Maar we hebben hier drie jaar lang ‘Duiten’
gehad en ze hadden zo'n ‘ding’ bij zich, waar ze altijd dat ‘aireken’ op speelden. Hij
doet dat somtijds na.
Dat de zang der vogelen zich onder bepaalde omstandigheden, - en misschien
slechts tijdelijk, - wijzigt, daar ben ik overtuigd van, maar ik ben toch blij dat de
lieve nachtegaal, die zoete ‘muse des forêts et des champs,’ zoals de grote
natuurvriend André Theuriet hem noemde, onder de meer dan 75 verschillende
wijsjes, die de heer Thijsse hem toekent en die hij zonder twijfel zingt, zijn heerlijk
‘tio... tio... tio... tix’ niet heeft vergeten en dat hij 't zingt en amoureus blijft zingen
als het mooiste wat hij kent, onveranderd, ongewijzigd sinds eeuwen; precies dezelfde
schone klanken die de gemoedelijke Aristophanes eeuwen geleden hoorde en zo
ontroerd en trouw in al hun dromerige poëzie voor ons wist op te tekenen.
Nu is hij hier weer vast voor heel de zomer, met of zonder verkenner gekomen en
hij zingt dag en nacht voor mij in onze tuinen, zoals hij voor de heer Thijsse, die naar
hem weet te luisteren, in de prachtige Bloemendaalse bossen zingt.
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De moord op de politicus
Ik woon hier in mijn eenzaamheid boven op een heuvel, in de bossen. Ik zie wijd en
verre rondom mij heen en de geluiden van onze beroerde wereld komen slechts in
zwakke echo's tot mij doorgedrongen. Ik zie het groen van de bomen en het blauw
van de hemel; ik ruik de geuren van de wilde bloemen en ik hoor 't gezang van de
vogelen. Er lopen hier geen dikke O.W.-ers en geen bloot-borstige juffertjes met
korte rokjes en min of meer geslaagde, transparant-gekouste benen; er is geen cinema
en ook geen variété; het is hier heerlijk ruim en vrij en je voelt je, van een ellendig
mens dat je was, weer een gelukkig dier van de goede aarde worden.
Er stond hier vóór de oorlog een oer-oude, verweerde, houten molen. Hij was wel
driehonderd jaar oud. Hij maalde 't goede graan voor de mensen en de dieren van de
streek. Hij was de aartsvader, de filosoof en de poëet van de ganse omgeving. De
Duitsers oordeelden zijn verder bestaan overbodig. Zij deden hem in de lucht springen;
en toen hij nauwelijks gesprongen was mochten zij zelf gaan springen, zo ver en zo
snel als ze maar konden, tot ze 't land uit gesprongen waren. Vroeger kwamen hier
veel toeristen kijken naar de oude molen en het mooi omliggend panorama. Nu krijg
ik slechts zelden meer bezoek. Af en toe toch een boertje, of een artiestje, of ook al
een meneertje die niets uit te voeren heeft. Dan vloeken wij samen nog eens op de
Duitsers, wat altijd goed doet en verder bewonderen wij de schone natuur en luisteren
naar het gezang van de vogelen.
Zo had ik nu bezoek van een beroemd politicus. Het was een prachtdag, heilig stil
en sereen; een dag om te genieten en te dromen. Mijn balkonraam stond open en de
zalige lentegeuren drongen binnen, en al de vogels zongen, als dol van uitgelaten
weelde en vreugde.
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De politicus kwam binnen en staarde even in verrukking naar het heerlijk tafereel.
Wat 'n rust! zei hij. Toen ging hij zitten, met de rug naar 't mooie schouwspel en
begon te praten.
Hij praatte over politiek! Hij had het over internationale politiek, die hij de grote
politiek noemde; en over nationale politiek, die hij de minder grote politiek noemde.
De vogels zongen jubelend, de witte bloemen geurden doordringend, de zoete lentezon
koesterde en stoofde. Hij sprak en sprak en sprak en terwijl hij aldus sprak voelde
ik als 't ware een kille nevel in mij komen, iets dat benauwde en tevens prikkelde,
iets dat een floers trok vóór mijn ogen, eerst een grijs floers, toen een bruin floers
en eindelijk een floers dat rood werd, vuurrood, bloedrood, als een lap waarmee men
stieren tergt. De grote politicus, door zijn eigen opwinding meegesleept, was overeind
gaan staan en daar stond hij nu te schermen in grote gebaren met de rug naar 't heerlijk
tafereel, en hij verborg mij 't prachtig vergezicht, en deed de verschrikte vogels
wegvluchten en verstommen, en scheen de zacht-strelende stralenglans van 't zonlicht
te verduisteren...
En toen gebeurde plotseling het gruwbaar-vreselijke...!
Ik stormde razend op, de ogen rood-beneveld; ik beukte met mijn kop recht in zijn
borst, rammeide hem dwars door het krakend balkon, zag hem neerploffen in de
diepte, waar hij zich even kronkelde en roerloos liggen bleef, in een grote plas bloed!
- Meneer, wat doet u toch! gilde mijn dienstmeisje, die van verre het abominabel
schouwspel had bijgewoond.
Ik schrikte wakker...! Ik schrikte wakker in mijn bed en hoorde de zoete lentevogeltjes
buiten in de zon kwetteren en tierelieren. Ik wreef mijn ogen, drukte de hand op mijn
bonzend hart, zag, op mijn nachttafel, de beroerde brief liggen, waarin de grote
politicus mij voor de volgende dag zijn bezoek aankondigde.
- Is er iets, meneer? Heeft u mij geroepen? hoorde ik nu duidelijk de stem van 't
dienstmeisje achter de dichte deur.
- Ja, hijgde ik. - Even in 't dorp gaan telefoneren aan die meneer dat ik hem tot
mijn leedwezen vandaag niet verwachten kan.
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Het kruis
Hij ligt daar, sinds november 1918, aan de rand van een akker, langs de steenweg...
Hij die daar ligt viel, twee dagen vóór de wapenstilstand getroffen door een bom
uit een vliegtuig; en zijn lijk werd zó uit elkaar geslagen en vermorzeld, dat het
onmogelijk bleek hem te identificeren. Men liet de overblijfsels begraven op de plek
waar hij neerstortte; men plantte een houten kruis op het graf, en aan het kruis werd
een metalen plaatje vastgespijkerd, met de erin gegrifte aanduiding ‘inconnu’ en een
vraagteken erachter.
Daar ligt hij, sinds november 1918...! Haast elke dag kom ik er langs en kijk ernaar,
instinctmatig.
's Winters rijst het zwarte kruis, met het terpje waaronder het lijk rust,
tragisch-naakt, uit de naakte, barre aarde op. In de lente groenen de gewassen er
omheen, en rijzen langzaam om de voet van 't kruis, en tooien zich met wilde bloemen.
's Zomers ziet men 't kruis niet meer. Het is geheel verdwenen onder de goudblonde
deining van het hoge koren; en bloedrode papavers en azuurblauwe korenbloemen
dansen er als 't ware in 't strelen van de wind, een rondedans van vrolijkheid en
weelde omheen. In het begin van de herfst komen de maaiers en dan ziet men weer
opeens ten voeten uit het zwarte kruis...!
Dan schijnt het kruis te leven en te spreken. Het staat daar, een weinig scheef
gezakt, omgeven door de schoofjes van het afgemaaide koren, die als biddende
gestalten met gevouwen handen in elkaar gestrengeld staan. Het kale stoppelveld is
dor en stekelig en puntig; de krekels zingen er hun houterig liedje van armoede en
weemoed; en de lichte, kleine vlindertjes, - blauwe en bruine, - die nog hier en daar
over de schrale kruidjes zweven, zijn als de zwakke, zoekende
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schimmen van iets liefelijks en schoons, dat sinds lange tijden is vergaan.
Dan spreekt het kruis...! Zwak en tragisch tegen het rood van de ondergaande zon;
gans eenzaam op het wijde stoppelveld vol afgemaaide schoven, die daar staan als
grafzerken en somber op een kerkhof, zegt hij zijn sombere verlatenheid, zijn
schrijnende smart, zijn machteloze wanhoop.
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De keizerlijke wandeling
Onlangs heb ik in een courant gelezen, dat de Duitse exkeizer, nu hij zijn verblijf te
Doorn heeft betrokken, wel zeer beperkt zal zijn in zijn wandelterrein. Hij, die vroeger
buitenverblijven bezat, uitgestrekt als provinciën, zal zich nu moeten tevreden stellen
met de omrasterde ruimte van een al niet veel meer dan burgerlijk-mooi park, waarin
hij zal gevangen zitten als een beer in zijn kooi. Sommige brave mensen jammeren
daarover, vinden, dat men hem meer vrijheid moest verlenen, dat hij zich ruimer
moest kunnen bewegen. Ik kan daar niets voor voelen. En ik weet een mooie,
uitgestrekte wandeling voor hem, waar ik hem, als ik er iets in te zeggen had, vast
en geregeld, zolang hij leeft, zou laten heenbrengen.
Die wandeling ligt in Vlaanderen en heeft een uitgestrektheid van uren en uren.
Het zijn: ofwel eenzame plekjes, hier en daar tussen de korenvelden, ofwel dichte
wouden bij elkaar, alle van hetzelfde soort gewassen.
Hij zelf heeft die wouden helpen aanleggen. Daarom zou het hem zeker interesseren
nu eens waar te nemen hoe zij er uitzien. Hij zou verbaasd zijn, als hij zien kon hoe
ze zich ontwikkeld hebben.
Al die duizenden en duizenden en nog eens duizenden boompjes, die hij heeft
helpen planten, hebben, zonder onderscheid, de bekende vorm van een kruis. Hij is
boomzager: 't zou hem interesseren. Hij zou zien, dat vele wel verdorde bloemen,
maar geen blaren dragen. En dat er op elk van die kruis-boompjes een naam staat,
mitsgaders een datum, waarop het geplant werd.
Misschien, als hij enkele honderdduizenden van die kruisjes gezien heeft, zou hij
zeggen: genoeg; nu wat anders! Maar men zou hem antwoorden: Neen, neen; neen,
neen, neen! Er
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zijn er nog veel en veel meer; en als we hier in Vlaanderen alles afgekeken hebben,
dan gaan we naar Frankrijk en dan naar Italië, en dan naar Rusland, en dan naar
Roemenië, en dan naar Turkije, en dan naar Mesopotamië, en dan naar Egypte, en
dan verder het diepe Afrika in, want overal hebt gij geplant, de ganse wereld rond;
en dat alles moet ge nu gaan bezien, dag aan dag, zonder eind en zonder nog ooit
naar iets anders te kijken, tot uw eigen kruis-boompje ergens geplant wordt...
Die wandeling zou ik hem laten maken, rondom de wereldtuin van dood en rouw,
die hij geschapen heeft.
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De held en de graaf
Dezer dagen, op een vaderlands feestmaal, heb ik aan tafel gezeten tussen een held
en een graaf...
De graaf was een zeer echte graaf, van aloud, oer-grafelijk geslacht. En de held
was insgelijks een echte held, van geen geslacht, maar held geworden in de loopgraven
en modderkuilen van de IJzer.
Driemaal was de held gewond geweest en zijn gewonde borst hing vol met
erekruisen. De graaf, die in 't bezet gebied gebleven was, waar hij zich zo zoet
mogelijk had gehouden om geen onaangenaamheden te krijgen met de Duitsers, was
nooit gewond geweest, maar droeg toch ook een aantal decoraties op zijn
niet-gewonde borst.
De graaf bezat veel grote en mooie boerderijen op het dorp. De ouders van de held
waren de huurders van één van deze boerderijen. De held was in een soort angstvallige
eerbied voor de graaf en de grafelijke familie opgegroeid.
De graaf had het feest ter ere van de soldaten ingericht. Daarom, en omdat hij de
graaf was, fungeerde hij dan ook als voorzitter van het huldigings-comité. Bij het
nagerecht stond hij overeind en las, van 't papier, in 't Vlaams, een prachtige rede
voor. Hij kende ternauwernood de taal en toen hij 't had over de gruwelen, die door
de vijand in het land gepleegd waren, sprak hij dat woord uit als ‘gruwé-len’. Eenieder
begreep; niemand glimlachte. Een warm applaus en kreten van ‘Leve de graaf!’
begroetten het slot.
De held stond op om te antwoorden. Hij zei, dat het wel waar was, dat zij - de
soldaten - veel ontberingen hadden geleden in de loopgraven en grote gevaren hadden
getrotseerd onder 't vuur; maar hij stelde de vraag of zij, die, zoals de graaf en zijn
gezin, in het bezette gebied, onder de druk van de vijand waren gebleven, niet nog
veel meer geleden hadden; en hij
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meende deze vraag bevestigend te moeten beantwoorden. Daarom ook bracht hij de
hulde, die de graaf zo goed was hun allen te willen bewijzen, weer op de graaf en de
grafelijke familie over. ‘Lang leve de graaf!’ riep hij; en ‘Lang leve de grafelijke
familie!’
Allen stonden juichend op, met het glas in de hand; en niemand protesteerde.
Misschien had de oorlog, toen hij nog woedde, de oeroude traditie van angst, ontzag
en eerbied kunnen overwinnen. Nu de oorlog voorbij was, voelde de held zich weer
de mindere; en de graaf bleef de graaf.
Ontroerd ging de held, na zijn speech, weer zitten en dronk met bevende vingers
zijn glas leeg. De graaf neeg genadig naar hem toe en drukte hem warm de hand. De
graaf was tevreden en de held was gelukkig.
En eenieder voelde, dat niet de soldaten, maar wel de graaf en zijn familie de
eigenlijke helden van het vaderlands feest waren.
En iedereen scheen ook te vinden, dat het zo behoorde.
En niemand protesteerde.
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Verhalen en opstellen in het Frans
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Petits Contes
Le cheval
à Camille Lemonnier
La scène a été très brève, et - ceci est un paradoxe, sans doute - à la fois très lente et
très rapide.
Au milieu de la chaussée nouvellement réparée, vautrés dans le fin sable jaune, trois
enfants jouaient. Je les vois encore très bien devant mes yeux, et, il me semble que
je les verrai toujours, de même que je me rappellerai toujours la scène qui suivit.
C'étaient une fillette de sept ou huit ans, figure vermeille, larges yeux bleus candides,
cheveux très noirs et drus, retombés en désordre dans la nuque et sur les joues; un
gamin de quatre ou cinq, gros, rouge et blond, avec un air de gnome dans sa culotte
rapiécée, trop large et trop haute, que retenaient des bretelles usées, dont les boutons
d'attache touchaient presque les petites épaules; puis un bébé sans âge, en jupe, assis
sur le derrière, un bon petit avec de gros yeux sans expression et une tignasse blonde,
très finement bouclée.
Je ne sais à quoi ils jouaient. A rien du tout, sans doute, à remuer le sable avec
leurs menottes sales, à se rouler au soleil, à jouir comme des petites bêtes de la
printanière douceur de l'air. Personne ne les surveillait; le tout petit hameau semblait
assoupi dans une sieste bienheureuse, ses quelques huttes crépies comme abandonnées,
aux deux bords de l'interminable route droite, plantée de deux rangées de hêtres.
Assis à l'ombre, sur un banc, devant l'unique auberge de l'endroit, je m'étais moi-même
à moitié assoupi, fatigué de ma longue course en bicyclette. J'avais déjà, par cette
ravissante et chaude journée de mai, une quarantaine de kilomètres
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dans les jambes; j'en avais encore presqu'autant à franchir, avant d'atteindre le but
de mon excursion. Je sommeillais un peu, envahi par un bien-être, les yeux fermés,
la courte pipe anglaise, d'où je tirais de temps en temps une demie bouffée, entre les
lèvres; ma bonne machine, ma svelte compagne de route, grâcieusement inclinée
vers moi.
De perçants cris d'effroi, tout d'un coup, m'éveillèrent en sursaut. Je bondis sur mes
pieds, et, comme un éclair, je vis un spectacle qui me terrifia, qui me cloua, stupéfié,
au sol.
Sur la chaussée, droit devant moi, à la place même où, tout à l'heure, se vautraient
les enfants, un haut et lourd chariot couvert d'une bâche noire et traîné par un gros
cheval brun, passait, assourdi par le sable, dans un doux cahotement. Et, du même
regard, comme à la lueur du même éclair, tandis que mes mains frémissantes se
pressaient contre mes tempes et que ma bouche s'ouvrait d'horreur pour crier, sans
pouvoir émettre un son, je vis le conducteur du véhicule endormi à plat ventre sous
la bâche, les deux plus grands enfants: la fillette et le garçon enfuis au bord de la
route, et le petit, le bébé, resté seul au milieu, assis sur son derrière, inconscient du
terrible danger. Je n'eus pas même le temps de m'élancer, le lourd cheval était sur
lui!
Mais non... il n'était pas sur lui... Au moment même où je croyais assister à un
écrasement horrible, je vis cette bonne bête s'arrêter pendant l'espace d'un quart de
seconde, baisser la tête vers l'enfant, comme pour le flairer, puis, écartant largement
ses pattes de devant et de derrière, passer lentement au dessus de lui avec le chariot,
sans le toucher.
Des cris d'alarme, des clameurs, des portes violemment ouvertes; le garçon et la
fillette hurlant sous les gifles; et, une femme qui se précipite, blanche, échevelée,
affolée, ramassant, intact, le petit. Puis le voiturier qui, réveillé par tout ce bruit,
saute de son chariot, se retourne, et, comprenant ce qui vient de se passer, se met à
frapper à tour de bras du fouet sur sa bête, en lançant des jurons et des malédictions
épouvantables.
C'est alors seulement que j'interviens. Je m'élance, les larmes
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aux yeux. Il me semble que je vais étrangler cet homme. Mais, avant même de l'avoir
rattrapé, sans pouvoir comprendre comment cela s'est fait, ni comment cela est
possible, je me calme, je suis tout à fait calme. Et c'est d'une voix douce, d'une voix
pleine de réconciliation que je lui dis, en lui touchant le bras:
- Camarade, ne frappe plus cette bête, viens plutôt prendre un verre avec moi.
Il se retourne, cesse de frapper, me regarde d'un oeil méfiant, encore étincelant de
colère. Et, entre nous, pendant une seconde se passe un drame inexpliqué, inexplicable.
S'il frappe encore, s'il frappe encore une seule fois sur sa bête, je saute sur lui, je le
terrasse, je l'étrangle; je sens cela, cela est sûr. S'il ne frappe plus je lui pardonne, et
je sens que j'aurai fait une bonne oeuvre, que ma douceur remuera en lui, pour la
première fois, une fibre d'humanité et de pitié qui, à l'avenir, tressaillira souvent
encore.
Il ne frappe plus... il doit avoir lu, dans l'étrange flamme de mon regard, ce qui
allait inévitablement se passer; il doit avoir senti, en son âme inculte, comme au
contact d'un fluide sympathique, la douceur et la pitié qui rayonnaient de la mienne.
Oui, il est soudain tout radouci, il jette son fouet sous la bâche et arrête le cheval.
Je me retourne; je hèle, dans la cohue gesticulante des gens maintenant groupés
au milieu de la route, la femme du cabaret; je lui commande deux verres. Puis, allant
vers le cheval, je lui prends la tête entre les mains et je la caresse, je la caresse, avec
une effusion frémissante.
- Voiturier, dis-je, - je puis bien lui donner un peu d'avoine, n'est-ce pas?
- Comme il vous plaira, monsieur, répond l'homme d'un ton bas, presque honteux.
La femme est lá avec les verres; nous trinquons. Je demande une portion d'avoine
pour le cheval. La cabaretière l'apporte, dans un panier.
Le charretier ôte le mors à sa bête, et, tandis que, d'un broiement continu et affamé,
celle-ci mange à même le panier que je tiens dans ma main gauche, de l'autre main
je ne cesse de lui caresser la tête et la crinière. Je le fais doucement,
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longuement, d'un geste lent et répété, caressant encore et encore les mêmes places,
et tout d'un coup, étranglé d'émotion, bêtement je me mets à pleurer. Je ne puis
renforcer mes larmes, elles coulent malgré tous mes efforts, elles coulent et elles
doivent couler, elles mouillent les derniers grains que la bonne bête glane au fond
du panier, en furetant des lèvres. C'est fini. L'auge d'osier est vide, le charretier remet
le mors, le véhicule repart. Je tends à l'homme une main dans laquelle se cache une
pièce de deux francs.
- Tiens, voilà de quoi prendre encore un verre en route.
L'homme n'osait plus parler, ni me regarder, tellement il était ému.
Je me suis encore arrêté un moment pour voir le chariot s'éloigner. Quelque chose
a dû clocher, car, au bout d'un instant, le voiturier a de nouveau arrêté et est sauté à
terre. Je l'ai vu tâter au collier du cheval, y arranger je ne sais quoi. Et, quand ce fut
fait, avant de rentrer sous sa bâche, il a caressé sa bête dans la crinière, et lui a tapoté
sur l'encolure, doucement, d'une main amicale. Puis il est retourné sur son véhicule,
et, de la bâche, j'ai vu sortir le frétillant fouet, que l'homme faisait claquer et tournoyer
en l'air, bien haut au-dessus du cheval, joyeusement, comme une protection
encourageante, comme une chanson.
Alors, avec un lourd soupir de soulagement, je m'en suis allé.
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Le baptême
à Emile Claus
A trois, dans l'aveuglant soleil d'après-midi, ils ont quitté la petite ferme...
Ils suivent le blond chemin de terre entre les blés jaunis, constellés de bluets et de
coquelicots.
Le parrain, long et maigre, épaules tombantes et jambes torses, figure osseuse et
brune sous une casquette de soie noire, va au milieu. A sa droite est la marraine, - la
soeur de l'accouchée, - fille forte et splendide, en long manteau de drap noir luisant
et disparate bonnet de couleurs voyantes; à sa gauche marche la garde-couches, petite
et ronde, également en manteau de drap noir, la face couleur d'avoine mûre, trouée
de deux yeux bleus très vifs, la tête couverte d'un bonnet blanc tuyauté, qui cache
entièrement ses cheveux. Leurs bras, à toutes deux, couverts par les amples pans des
manteaux agrafés au collet, sont invisibles. Par une fente, à la hauteur de la ceinture,
passe quelque chose de blanc. Elles portent, à l'église du village, les jumeaux de sept
mois, nés le matin, pour les faire baptiser.
Le long de la route bordée de champs, de vergers et de fermes, des hommes et des
femmes, en voyant le cortège, se retournent, sortent de leurs maisons, accourent.
- C'est donc vrai, des jumeaux de sept mois, et qui vivent!... On interroge, on
s'exclame, on joint des mains émerveillées. Et, chaque fois, les deux femmes,
sollicitées, s'arrêtent, fournissent des détails, tournent le dos au soleil, et, ouvrant
doucement un des pans du manteau, montrent les minuscules poupons noués de
langes, les têtes lilliputiennes aux yeux fermés, entre les toutes petites menottes
remuantes. Puis, avec un sourire de fierté émue et mystérieuse, elles referment le
manteau, elles se remettent en route, avec le parrain, sous le
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soleil éblouissant, entre les blés parés de fleurs, vers la petite église encore lointaine,
dont le clocher pointe là-bas, au dessus des arbres.
Tout à coup, la garde-couches ressent comme une secousse... C'est un frisson étrange,
intérieur et mystérieux, et puis comme un vide, comme quelque chose qui s'arrête...
Pendant l'espace d'un éclair elle-même s'arrête, pâlit, ouvre des yeux effrayés,
ouvre une bouche qui va pousser un cri. Puis, sans transition, c'est, en elle, un coup
d'instinct spontané, irrésistible: elle ne dit rien, fixe le regard droit devant elle, poursuit
sa route à côté du parrain et de la marraine, qui n'ont rien remarqué.
Tous trois, ils continuent de marcher ainsi un temps, silencieux. Sans raison, la
conversation est brusquement tombée; sans raison, comme d'un accord tacite, ils
accélèrent le pas sous le soleil ardent, entre les blés resplendissants, animés par la
chaleur d'un crépitement de vie. C'est comme une chose obscure qui plane sur eux,
qui descend en eux, confusément, comprimant leurs idées, leurs sensations, tout leur
être. Le noir manteau de la marraine clapote légèrement dans sa démarche ferme de
fille plantureuse; le parrain, les bras ballants, soulève parfois, de son pas déhanché,
un petit nuage de poussière; la garde marche à menus pas précipités, la face toujours
très pâle, les yeux anxieusement élargis, essayant de modérer le halètement silencieux
de sa bouche entr'ouverte.
Ils ne sont plus très loin du petit village, dans cinq minutes ils seront à l'église...
Mais, voilà encore des gens à leur porte, qui les interpellent, qui demandent à voir
les jumeaux. Et la marraine, obligeante et émue, ouvre déjà son manteau, lorsque la
garde intervient, fiévreuse, alarmée:
- Non, non, c'est assez, nous n'avons plus le temps.
Les gens protestent, insistent, supplient. La marraine finit par montrer son poupon,
rapidement. La garde, malgré toutes les instances, refuse obstinément de laisser voir
le sien. Elle tremble, elle piétine, ses yeux égarés sont pleins de terreur et de courroux;
les autres doivent presque courir pour la rattraper.
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Enfin, ils entrent au village. Le sacristain, qui les guette et les a vus passer, les rejoint,
va prévenir son curé. Ils montent les deux degrés du cimetière, ils sont devant la
porte de l'église blanche.
Ils n'ont qu'une minute à attendre. Tout de suite, le curé est lá avec le sacristain,
et la porte de l'église est ouverte. Ils entrent, en groupe ils restent sous l'orgue, devant
le baptistère isolé par une grille de fer, dans la fraîcheur un peu sombre de la nef
résonnante, pendant que le curé va mettre son surplis. Voilà; c'est fait. Le sacristain
et le curé reviennent avec les accessoires nécessaires, le baptistère est ouvert, on peut
commencer. Lequel d'abord?
- Le vôtre, dit, à la marraine, la garde-couches d'une voix rauque. Elle n'en peut
plus, la sueur coule à grosses gouttes de son front et de ses joues; sa face est devenue
blanche, blanche comme la ruche tuyautée de son bonnet; l'enfant, le minuscule bébé
pèse sur ses bras, pèse sur son corps comme du plomb.
La cérémonie commence. La marraine a ouvert son manteau, le sacristain a pris
l'enfant et le tient sur les fonts baptismaux. Il est baigné d'eau tiède, il vagit un peu
et bave de dégoût, quand le curé lui met le grain de sel sur la langue. Il reçoit ses
prénoms de chrétien, pendant que le parrain et la marraine tiennent la main autour
du même cierge.
Au second, maintenant.
La garde a ouvert son manteau d'une main tremblante, elle découvre l'enfant, elle
le tend au sacristain en détournant la tête. Ce simple mouvement la fait chanceler;
le parrain, d'un geste rapide, la soutient au coude gauche.
Déjà le sacristain tient l'enfant sur les fonts et la cérémonie est commencée, quand,
soudain, le curé s'interrompt et se penche pour regarder le nouveau-né, à la lueur du
cierge.
Il reste ainsi quelques secondes, l'air saisi; puis, se redressant, il se tourne vers la
garde, et, les yeux indignés, la voix basse, sévère:
- Mais, cet enfant est mort! Vous vouliez donc me faire commettre un sacrilège
abominable!
Tous tressautent. La marraine se penche vers le nouveau-né avec un cri étouffé;
la garde, adossée frémissante contre la
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grille, répond, sans oser regarder l'enfant:
- Non, non, il n'est pas mort, il dort; il s'est endormi en route, je l'ai senti.
Encore une fois l'ecclésiastique se penche, regarde avec attention, touche la petite
face du revers de la main. Puis, outré et solennel, de nouveau il se redresse, se
retourne, lance à la pauvre femme un regard de mépris écrasant, et quitte les fonts
baptismaux en ordonnant d'un ton bref qu'on le suive.
Tous obéissent. La marraine, son poupon sur le bras, pleure à chaudes larmes; le
sacristain tend l'enfant mort à la garde, qui recule, chancelle, le repousse avec des
gestes terrifiés, profanant la sainteté du lieu par ses sanglots et ses gémissements: Non, non, je ne puis plus, j'ai peur, j'ai peur, je l'ai senti mourir entre mes bras, je
vais mourir moi-même, je sens que je vais mourir, si l'on me force à le porter encore!
Il est damné! il est maudit! il est mort sans être baptisé!
- Donne, moi je le porterai, dit le parrain.
Il prend le petit cadavre entre ses mains maladroites, et ils quittent l'église.
Et, sous le radieux soleil de juillet, par les blonds chemins de terre entre les blés
jaunis, parés, comme pour une fête, de coquelicots et de bluets, c'est ainsi qu'ils s'en
retournent vers la petite ferme: la jeune marraine, la belle fille portant, toute en larmes,
l'enfant de sa soeur, qui vit; le parrain lui, son maigre corps balancé sur ses jambes
torses, tenant gauchement entre ses bras celui qui est mort, et la garde-couches,
suivant à quelques pas, humiliée et désolée, hagarde de terreur pour avoir porté la
Mort encore entachée du Péché Héréditaire.
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Le garde
à Maurice Maeterlinck
Depuis huit jours le garde était malade...
Il n'avait rien,... aucun symptôme de maladie nettement caractérisée; il éprouvait
seulement un malaise vague, étrange, grandissant; une oppression morale jointe à
une grande lassitude physique; une morosité indéterminée et invincible; un douloureux
accablement de tout l'être. Il dormait mal, il ne mangeait presque plus.
Il était malade de pressentiment néfaste. Malade de quelque chose qui allait arriver,
de quelque chose qu'il sentait douloureusement mûrir en lui. Il pressentait l'approche
d'un grand et triste événement à l'issue incertaine, d'un de ces grands événements de
notre vie, où nous risquons chaque fois de sombrer tout entiers; d'un de ces orages
qui, lorsqu'ils passent sans nous faire de mal, nous laissent de longues périodes de
soulagement et de quiétude, jusqu'à ce que la proximité du grand événement futur
recommence à se faire sentir.
Ce vague et torturant malaise peu à peu s'intensifia, se précisa. L'événement redoutable
et inconnu planait, pesait sur sa vie, s'incarnait dans ses habitudes, dans sa besogne
quotidienne. Il gagna peur de sa besogne.
Depuis plus de vingt ans il était garde-barrière au passage à niveau d'un chemin
de fer, que traversait une chaussée peu fréquentée. L'endroit était isolé, perdu en
pleine verte campagne, près d'un coude de la route. A quelques minutes de là il
habitait une maisonnette à toit de chaume; au bord de la voie il avait un tout petit
blockhaus en bois, où s'abriter durant ses heures de service.
Et lui qui, pendant plus de vingt années avait vu passer tant de milliers de trains
sans une émotion, et qui avait tant de milliers de fois ouvert et fermé ses blanches
barrières de bois sans
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l'ombre d'une inquiétude, dédaignant même, parfois, dans son habitude continue du
danger, les prescriptions d'un règlement sévère, il frémissait de peur, maintenant,
chaque fois qu'un train allait venir. Sans savoir pourquoi, il prenait des précautions
méticuleuses et superflues; il sondait, avec des yeux d'angoisse la chaussée solitaire,
bordée de peupliers, et la ligne du chemin de fer, jalonnée de poteaux télégraphiques;
dès que le train était signalé à l'une des stations voisines il courait fermer ses barrières,
et, quand le monstre passait en ouragan, violant l'espace dans sa trépidation grondante
et son nuage de vapeur et de poussière sentant le métal brûlé, il s'adossait, se
cramponnait à sa cabane, blême et défaillant, la figure contractée et les yeux pleins
de larmes, croyant chaque fois, dans une agonie croissante et constamment réitérée,
sentir fondre sur lui la Fatalité, le Grand Evénement terrible, qui allait l'anéantir.
Chaque fois, il restait quelques minutes comme inconscient; puis, d'une main faible,
tremblante, il rouvrait ses barrières, et, chancelant, les jambes cassées, revenait
s'affaisser sur un escabeau devant la porte du petit blockhaus, et y restait de longues
heures, les coudes sur les genoux et la tête entre les mains, abîmé dans une prostration
douloureuse, sous la résonnance chantante des fils télégraphiques, jusqu'à ce que la
sonnerie électrique de sa cabane le réveillât en sursaut, annonçant l'arrivée du train
suivant.
Ce jour-là, le lundi de Pentecôte, il souffrait tout particulièrement de son indéfinissable
malaise.
La journée avait été d'une chaleur accablante, des trains nombreux avaient passé,
des trains de plaisir portant des foules vers la mer. Et le garde, toute la journée sur
les dents, sentait ses nerfs surexcités vibrer, le secouer, comme des tenailles de torture.
Il était livide sous le hâle de sa peau, ses petits yeux noirs luisaient de fièvre, sous
la visière vernie de sa casquette d'uniforme à bandelette rouge. De tout le temps il
n'avait absolument rien mangé, mais il avait bu quelques verres de bière, apportés
par sa femme, dans un cruchon. Depuis quatre heures du matin il était à son poste,
et son service devait durer jusqu'à dix heures de la nuit, jusqu'après le passage du
dernier express.
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Il était neuf heures. La nuit tombait, sereine et douce, après la chaleur brûlante du
jour. Du gazon mouillé par la rosée une fraîcheur montait; les blés, hauts et drus
comme des jungles, avaient de vagues et troublants parfums. Le dernier train de
banlieue venait de passer; la route, piquetée de multicolores lumières clignotantes,
s'allongeait déserte et droite vers l'occident encore enflammé, comme vers un rêve
d'or.
Et le garde, peu à peu envahi, malgré son excitation fébrile, d'une fatigue
accablante, alla fermer ses barrières, et revint s'asseoir, dans la douceur du crépuscule,
sur son escabeau, devant le petit blockhaus. Il se dit que plus un véhicule ne passerait
à cette heure sur la chaussée peu fréquentée, et que, si par hasard, il en venait encore,
on crierait, on appellerait pour qu'il ouvre les barrières. La tête entre ses mains et les
coudes sur les genoux, abîmé dans son attitude de prostration habituelle sous la
chanson mystérieuse des fils télégraphiques, fuyant au loin vers l'invisible, il se dit
que mieux valait cette précaution extrême, en dépit du règlement.
Et, doucement, de la prostration il tomba à l'assoupissement, à l'inconscience... Il
rêva.
Rêve confus, tour à tour triste et joyeux, obscure évocation de choses profondément
troublantes. Terre promise de bonheur et de paix, entrevue et presque possédée en
songe; angoisse mortelle de pauvre hère, courbé sous une malédiction. Vitalité
mystérieuse de l'âme dans cette mort momentanée de l'être matériel.
De douces visions venaient à lui, le traversaient, le saturaient lentement de paix
et de félicité, pareille à la rosée qui ranimait les feuilles, dans le recueillement du
soir. De noirs fantômes flottaient, l'enveloppaient de nuit et de souffrance, buvaient
la rosée bienfaisante à son âme, silencieux et voraces, comme le Malheur. En lui
s'accomplissait irrésistiblement le Grand Evénement, qui devait être.
Et, dans sa prostration inconscient, il sentit les liens de l'insaisissable et de
l'incompréhensible avec la réalité terrestre. Il sentit l'événement incertain, qui, déjà,
possédait son âme, matériellement venir, se dégager de cette réalité qui l'entourait
et qu'il ne voyait pourtant plus. Il lui sembla soudain
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entendre des voix, des voix impérieuses, qui lui criaient un ordre. Mais il ne se réveilla
pas, il n'obéit pas. En lui, maintenant, triomphait la toute-puissante Fatalité, qui n'a
pas à obéir. En lui, dans une hallucination suprême, était accompli déjà l'Evénement,
le Grand Evénement inévitable, que, durant tant de jours, malade d'angoisse, il avait
irrésistiblement senti venir.
De perçants cris d'effroi, tout à coup, le réveillèrent en sursaut. Il bondit sur ses pieds,
poussa lui-même, instinctivement, un cri terrible, tomba à la renverse, comme balayé
par un ouragan, contre le petit blockhaus.
L'express passait, noir, dans un vomissement d'éclairs et d'étincelles, en coup de
foudre. Et, sur la voie, par les barrières larges ouvertes, entre les rails déjà, un petit
cheval blanc, retenu à la bride par un homme affolé, se cabrait, soufflait et hennissait
de peur, attelé à une carriole couverte d'une bâche blanche, d'où sortaient les cris
affreux, les perçants cris d'effroi.
Etourdi encore, les yeux dilatés d'horreur dans la nuit lumineuse, le pauvre garde
s'était précipité. L'homme, qui, dans un élan de vigueur désespérée, avait repoussé
le cheval et la carriole hors de la voie, lui cria d'une voix rugissante, étranglée,
entrecoupée de hoquets de peur et de colère: - C'est ta faute! tu dormais! tu étais soûl!
Je t'ai vu dormir, la tête entre les mains, adossé à la cabine!... En vain j'ai appelé,
crié, fait claquer mon fouet,... tu dormais, tu ne m'as pas entendu!...
Tout son corps frémissait, de sa bouche large ouverte sortait un souffle rauque, il
bégayait, affolé, menaçant, serrant les poings, tandis que le garde, muet d'horreur,
joignait des mains suppliantes:
- Misérable!... misérable!... tu ne sais pas ce qui a failli arriver!... Comme nous
attendions depuis un gros quart d'heure, et que pas un train ne se montrait,... je suis
descendu de ma carriole,... j'ai moi-même ouvert les barrières,... et j'ai voulu...
passer!... Au même instant,... un grondement sourd... s'est fait entendre,... et, de la
courbe,... l'express a débouché,... à toute vapeur!... Le cheval... était déjà sur les
rails... de la double voie!... Il s'est cabré en hennissant,...
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devant le souffle..., de la locomotive!... Une seconde,... une demie seconde plus tard...
et nous étions tous... massacrés!... Là,... à l'intérieur... de la carriole,... sont ma
femme... et... mes trois... enfants: nous revenions d'une fête... d'une... fête...!
Dans le véhicule les cris d'effroi s'étaient changés en lamentations et en
gémissements, et l'homme aussi sanglotait maintenant en conduisant son cheval enfin
calmé par la bride à travers la voie, tandis que le garde, les yeux noirs et la face
décolorée, le suivait machinalement, sans un mot, sentant s'opérer en lui une véritable
révolution. Un soulagement immense, un soulagement sans nom détendait tous les
ressorts surexcités et exaspérés de son être. Il se sentit d'un coup délivré de son
abominable cauchemar, il sentit que le Grand Evénement redoutable avait passé,
l'avait frôlé, terrible mais impuissant, emporté par l'express rugissant vers d'autres
destinées...
Tremblant et faible, après avoir définitivement clos ses barrières pour la nuit, il
avait suivi sur la chaussée la carriole, où l'homme s'apprêtait à rejoindre sa femme
et ses enfants éplorés. Mais il ne pouvait plus parler, il ne pouvait rien leur dire pour
s'excuser ou pour les rassurer: à son tour il sanglotait et il pleurait à chaudes larmes;
il épanchait son agonie passée et son immense soulagement, la sensation délicieuse
de sa longue quiétude maintenant à venir.
L'homme, cependant, était enfin remonté dans le véhicule, avait repris les rênes.
Alors, le garde, par un effort suprême, put tout de même lui dire:
- Ne m'en veuillez pas, j'étais malade. A présent je me sens guéri, pour longtemps,
longtemps guéri.
Et il tendit une main frémissante, que l'homme, sous la bâche, irrésistiblement
serra, d'une longue étreinte, en murmurant un bonsoir étranglé. La femme et les
enfants, dans un dernier hoquet, lui rendirent également un salut navré et doux, plein
de réconciliation. Et, d'un trot cadencé, le petit cheval blanc s'éloigna avec la carriole
sur la chaussée étroite et solitaire, vaguement grise sous l'ombre noire des peupliers.
Tandis que, seul dans la nuit douce et embaumée, les poumons dilatés comme
ouverts au bonheur, tout l'être imprégné
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d'apaisement, poussant à intervalles réguliers de longs soupirs de soulagement, qui
le plongaient dans une torpeur suave, le pauvre garde, les yeux à demi clos, le dos
courbé et la démarche vacillante de fatigue, s'acheminait vers sa chaumière.
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Les Grenouilles
Vers deux heures, après la sieste, le barbier s'était remis en route.
L'air jeune encore, et guilleret malgré ses quarante ans passés, le petit bassin et le
morceau de savon de Marseille enfouis dans la poche de sa veste de velours gris, et,
sous cette veste, cernant les reins, la luisante ceinture de cuir, d'où sortaient les
manches des rasoirs et les yeux oblongs des ciseaux, il faisait ainsi, quatre fois par
semaine, de son pas rapide et ferme d'ancien militaire, le vaste tour des différents
hameaux du village.
Il entrait dans presque toutes les métairies, dans presque toutes les maisonnettes
où il y avait des hommes. D'une main habile il les savonnait, les rasait, il disait ou
écoutait complaisamment les petits commérages du jour, empochait régulièrement
son sou par barbe, et repartait.
Lorsque cela coïncidait avec la direction de sa tournée, il prenait le repas de midi
chez lui, en famille; le plus souvent il se contentait d'une tranche de lard sur un
morceau de pain noir, qu'il avalait en route, entre deux fermes, sans même s'arrêter.
Sa besogne durait ainsi tout l'après-midi, jusqu'à la nuit tombante. Alors il revenait
vers sa cabane, sa solitaire petite cabane de chaume, cachée derrière le parc du
château, faisait manger sa vache et son cochon, mangeait lui-même avec sa femme
et ses enfants, repassait encore, à la lueur d'une lampe, ses rasoirs en fumant sa pipe,
et se couchait.
Le lendemain, dès l'aube, il était dans son champ, béchant, sarclant, fauchant,
peinant sans perdre une seconde. Et, vers neuf heures, après un déjeuner sommaire,
il repartait, pour recommencer, dans une autre direction, sa harassante tournée.
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Ce jour-là, un samedi, il devait opérer dans un hameau très éloigné et solitaire, qu'il
ne visitait qu'une fois par semaine. C'était, à environ une heure et demie de chez lui,
émergeant des blés qui s'étendaient à perte de vue, comme une oasis de vergers
cachant à moitié des toits de ferme rouges et des cabanes blanches couvertes de
chaume. Il s'y rendait par des chemins de terre compliqués et tortueux, par de minces
sentiers filtrant à travers les hauts blés qui le frôlaient au passage, par d'étroites bandes
de gazon moussu, le long des rivulets ombragés d'aunaies. L'après-midi de juin était
lourde, sous un ciel bleu embrasé, parsemé de nuages isolés d'un blanc intense et
floconneux; la terre était sèche, poudreuse; les alouettes, planant très haut dans l'air
sur leurs ailes frémissantes, chantaient infatigablement. Au-dessus des trèfles roses
qui embaumaient, palpitaient des papillons bruns, jaunes et blancs.
Et le barbier, l'oeil vif, la face rasée, allait, allait toujours, le corps très droit, de
son pas régulier et allègre... Il ne pensait à rien, il ne souffrait pas trop de la chaleur,
il marchait machinalement vers son but habituel, les sens extérieurs envahis d'un
bien-être inconscient, jouissant sans le savoir de cette douce absence de pensées, de
cette léthargie heureuse du cerveau. C'était comme s'il n'y avait plus rien d'intérieur
en lui, comme si son âme n'existait pas, ou qu'elle fut vide, vide de peines comme
de joies, momentanément vide de vie.
Une simple scène soudain le réveilla de cette torpeur heureuse, secoua en lui les sens
engourdis de l'âme et de la pensée...
Il s'était arrêté devant le pont tourné d'un petit canal intérieur, et, pendant qu'une
barge chargée de poteries passait, ses regards, tout de suite comme attirés à gauche,
tombèrent sur une scène inattendue, à la fois joyeuse et barbare.
C'était, un peu au-delà du pont, près de la berge gauche, un bruyant groupe
d'enfants, se livrant à d'étranges ébats. Ils étaient une dizaine, tous complètement
nus, sauf un mince mouchoir rouge ou bleu qui leur tombait, en triangle, des reins.
Les uns étaient dans l'eau jusqu'à la ceinture, les autres, sur la rive peu élevée, se
démenaient autour d'une petite
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potence faite de trois bâtons, fichée en terre.
A la potence, attachée par un fil à une patte de derrière, se balançait une grenouille.
A dix pas de la berge, l'un des gamins était aveuglé par ses camarades au moyen d'un
bandeau, armé d'un bâton, poussé en avant. Près de la potence on le lâchait, il faisait
encore quelques pas à tâtons, les deux mains étendues. Puis, arrêté, il ramenait en
arrière le bras droit armé, mesurait en imagination son coup, frappait de toute sa
force.
Aussitôt éclataient des cris, des clameurs. S'il atteignait la grenouille et la lançait
à l'eau, il était vainqueur, il pouvait recommencer le jeu avec une nouvelle victime;
s'il la manquait on le précipitait lui-même dans le canal, avec des hurlements et des
huées, auprès des autres. Et tous devaient y rester jusqu'à ce qu'ils parvinssent à
attraper une des grenouilles abattues et à la rapporter sur la rive. A chaque coup réussi
ils se précipitaient, plongeaient, se battaient pour les victimes, qu'ils déchiquetaient
dans leur lutte. L'eau, autour d'eux, était toute remuée et blonde, tachetée aux reflets
du soleil comme de plaques d'or mouvantes; et les corps grêles frissonnaient malgré
la chaleur, tandis que les visages se marbraient de taches livides. Sur la rive opposée,
quelques faneurs, étendus au soleil dans l'herbe, à côté de leurs fourches plantées en
terre, regardaient le spectacle en fumant leur pipe, l'air intéressé et amusé.
La barge était passée, le pont refermé, le barbier reparti. Et, des pensées et des
sensations qui, maintenant, l'assaillaient, s'en dégageait lentement une, plus nette,
plus vive que les autres: l'idée de son fils cadet, de celui qu'il appelait son ‘petit’, et
qu'instinctivement il préférait à ses autres enfants. C'était un gamin de neuf ans, d'une
intelligence précoce et rare. Particulièrement gâté et cajolé, il avait toujours,
jusqu'alors, vécu à sa guise, volontaire et indiscipliné, en vrai petit sauvage. Après
quelques mois de presque quotidienne école buissonnière, il avait cessé tout à fait
de fréquenter l'école, et, à sept ans, lorsque, ainsi que ses deux frères aînés, il fut
placé dans une ferme comme vacher, il s'évada le troisième jour, et ni menaces ni
prières ne purent jamais le décider
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à y retourner.
Il ne faisait rien, absolument rien. Il vivait comme une plante, comme un petit
arbre ou un animal, dans le lent et naturel développement de ses forces et de ses
aptitudes instinctives. Durant de longs mois il erra sans but autour de la chaumière
de ses parents, derrière le sombre parc du grand château, oisif et attentif aux
phénomènes de la vie environnante, ayant l'air de chercher ou d'attendre quelque
chose, ne sachant encore de quel côté diriger ses forces enfin capables d'action.
Brusquement il trouva.
Ce qui frappe beaucoup les enfants, c'est l'abondance d'une chose dans leur
entourage immédiat. Ils aiment ce qui leur paraît grand, large, exubérant. Et le petit,
toujours à l'air dans les prés et le long des fossés du grand parc, fut frappé de
l'extraordinaire pullulement des grenouilles qu'il y rencontrait. Il se mit à les observer,
à les suivre, à s'amuser de leurs bonds dans l'herbe. Il les taquinait avec une petite
gaule, il imitait leurs sauts avec des cris de joie, il les chassait devant lui vers les
noirs fossés autour de la haie du parc, pour les voir plonger et nager. Si les bêtes,
fatiguées ou rétives, refusaient d'avancer, de sauter, il les tuait, il les écrasait d'un
coup de talon, avec un petit cri de férocité et de colère.
Pendant quelques semaines il s'amusa ainsi énormément, il ne fit plus que cela.
Puis, comme dans tout être il y a l'impulsion et même le besoin de faire chose utile,
ses facultés de petit autochtone peu à peu s'ingénièrent à tirer un profit, un résultat
quelconque de cette chasse étrange et, jusqu'alors, inutile. Un jour, dans le pré, il vit
des petits vachers prendre des grenouilles, les écorcher, leur arracher les cuisses,
rôtir celles-ci et les manger. On lui en fit goûter. Il trouva le mets délicieux. Il ne dit
rien, resta tout le jour près des petits vachers, absorbé et rêveur; mais le lendemain,
dès l'aube, il se mettait en route, une besace au bras, un bâton à la main. A midi il
était de retour, le panier à moitié rempli de cuisses de grenouilles très proprement
écorchées et lavées.
Sa mère, étonnée, lui dit que c'était très bon, mais qu'elle ne savait pas les préparer.
Elle l'engagea à aller vendre le produit de sa chasse au village. Tout de suite il partit
et, quand il revint, il cachait dans sa main deux petites pièces d'argent
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que, fidèlement, il remit à sa mère.
Ce fut là le début. Depuis ce jour, tant que durèrent le printemps et l'été, il ne fit
plus autre chose que chasser des grenouilles. Il en dépeupla les prés et les fossés qui
entouraient le parc du grand château, et on ne les entendit plus, le soir, coasser dans
les étangs; il alla les chercher au loin, dans les champs, dans les vergers, à la lisière
des bois, partout où il pouvait espérer en trouver. Et toujours, fidèlement, sagement,
absolument désintéressé; il rapportait l'argent de sa chasse à sa mère.
Le barbier, de son pas cadencé, suivait maintenant un tout petit sentier entre les blés,
voyant déjà, au loin devant lui, par dessus la vague montante des céréales, poindre
le hameau de vergers et de fermes, but de son étape. Et, avec une persistance étrange,
la scène barbare vue au pont du canal le poursuivait, l'obsédait, mêlée à l'image de
son fils. Inaccessible à la sensiblerie, la scène pourtant le rebutait, l'attristait
confusément, à cause de sa cruauté. Puis, il ne savait comment, une idée de danger
s'y mêlait, le danger auquel s'exposaient tous ces gamins au corps grêle, dont plusieurs,
peut-être, ne savaient pas nager, à se jeter ainsi, pêle-mêle, dans l'eau. Et toujours
aussi, quoiqu'il fit, quoiqu'il pensât, l'image de son gamin à lui venait s'ajouter au
spectacle, en partageait la cruauté et les dangers.
De nouveau, dans son injuste mais invincible préférence pour son cadet, il déplorait
le peu d'empire qu'il avait sur lui, il se reprochait de le laisser courir ainsi, sans frein
d'aucune sorte, agissant à sa guise en tout, comme un petit sauvage. Qu'allait-il
advenir de lui si l'on n'y mettait ordre? A quoi serait-il bon plus tard, si on ne
l'habituait à un travail régulier dès sa jeunesse? Le père sentait qu'il aurait dû interdire
une vie pareille; mais il ne le pouvait. Ce qu'il aurait fait sans aucune peine pour ses
autres enfants lui devenait impossible, dès qu'ils s'agissait du petit. Et, tout en
marchant, envahi d'une mélancolie grandissante, son esprit harcelé allait, allait
toujours, sondait en suppositions l'avenir de son cadet chéri. Il le voyait, déshabitué
de toute discipline, d'abatteur de grenouilles devenir braconnier, de braconnier voleur,
de voleur
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vagabond, de vagabond, assassin. Il le voyait en prison, il le voyait sur l'échafaud.
Alors, glacé, il s'arrêtait, chassait l'idée, tâchait de la retourner, d'envisager l'avenir
sous un jour plus riant. Malgré toute son insubordination le petit était au fond si doux,
si bon, si intelligent; qui sait si, au contraire, de belles destinées ne lui étaient pas
réservées? Il ne s'amuserait pas toujours à chasser des grenouilles, il gagnerait sa vie
d'une façon moins barbare, il trouverait des occupations belles et utiles. Il en avait
connu ainsi, qui, de petits vachers, de petits vagabonds indisciplinés étaient devenus
des riches et des puissants, des hommes admirés, craints et respectés. Qui sait si le
petit ne deviendrait pas un jour tout cela?
L'obsession, maintenant, le suivait pas à pas, ne le quittait plus. C'était comme une
chose qu'il laissait à la porte des fermes où il entrait, qu'il oubliait une minute, pendant
que, savonnant et rasant, il écoutait ou racontait les petits événements du jour, et qu'il
retrouvait au seuil, rentrant en lui, l'envahissant sitôt qu'il repartait, l'accompagnant
jusqu'à la porte voisine. Et, toujours, la scène barbare du pont servait de cadre à l'idée;
toujours il voyait la grenouille balancée à un fil, sous la potence, le gamin nu frappant,
les autres gamins grouillant et bataillant dans l'eau pour s'arracher la bête pantelante.
Et, toujours aussi, monotone et obsédante comme un refrain, revenait l'idée du danger
que couraient ces grêles enfants, dans cette eau pour eux trop large et trop profonde.
Alors, comme si cette obsession eût suffi à remuer au fond de son âme tout un abîme
de peines cachées, peu à peu revenaient en lui les souvenirs de toutes les amertumes
de sa vie. Il se rappelait sa jeunesse laborieuse, les durs, durs travaux des fermes et
des champs auxquels il avait été assujetti à un âge où tant d'autres ne connaissaient
encore que la liberté et le jeu; puis, ses quatre ans d'esclavage militaire, et, après son
mariage, des années de labeur de plus en plus accablant, la lourde tâche quotidienne.
Jamais il n'avait eu d'entière indépendance, de vrai repos, jamais un de ces jours de
liberté et d'insouciance complètes, dont son gamin de cadet jouissait si
surabondamment.
Et, graduellement, à ressasser ces souvenirs, ces idées, une
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sourde colère montait en lui, un besoin le prenait de voir souffrir par d'autres ce que
lui-même avait souffert. Pourquoi ce petit vaurien serait-il plus heureux que lui?
Pourquoi ne porterait-il pas sa part de la charge commune, comme ses parents, comme
ses frères? Pourquoi n'y aurait-il pas pour lui aussi des devoirs à remplir, un joug à
porter? Ah! non, c'était trop à la fin! Cela devait changer, et sans retard. Il allait forcer
le petit au travail, lui interdire cette vie vagabonde et sauvage, lui défendre,
formellement lui défendre cette hideuse et stupide chasse aux grenouilles. Il le fallait,
c'était décidé: le respect de son autorité, son devoir de père le lui commandaient.
Il avait achevé sa tournée, il revenait vers sa demeure, les sourcils contractés, en
proie à un mécontentement plus aigu, à une irascibilité grandissante. Lentement le
soleil baissait à l'occident, inondant les épis penchés d'une lumière d'or, tandis que,
dans le ciel immobile, s'amoncelaient des nuages cuivrés, lourds d'orage. Une moite
sueur perlait maintenant sur le front du barbier; de temps à autre il regardait vers le
sud, où de lointains grondements s'éteignaient, en échos affaiblis.
Et, sous les lourds nuages, il eut encore et encore, en une vision plus nette, le
révoltant spectacle, la tuerie des grenouilles. La scène, dans son imagination agacée,
prenait une vivacité de contours extraordinaire, les grêles corps des gamins se
détachaient livides, avec une acuité presque spectrale, sur le fond noir et remué de
l'onde; la scène apparaissait plus cruelle, plus barbare, une scène d'enfer et de martyre,
tandis qu'en même temps la sensation de danger qui s'en dégageait devenait
angoissante, accablante, pareille à un cauchemar vécu, pareille à la gestation
vertigineuse d'un malheur qui allait éclater.
Et, soudain, comme il apercevait au loin les noires futaies du parc derrière lesquelles
se cachait sa chaumière, le pauvre barbier se sentit pour ainsi dire agrippé, étranglé
par une émotion indicible. Cela s'imprima brusquement dans son cerveau, comme
d'un coup de pouce; il s'arrêta net, les yeux dilatés; il sentit, en un souffle frôlant,
une terreur superstitieuse passer sur lui. Cela sortait de ces hauts massifs sombres,
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de ces nuages livides, qui semblaient écraser la terre, de ces blés inclinés, vibrants
de lumière fantastique, de lui-même, des fonds intimes de son être mystérieusement
remué. Et sa chaumière, qu'il ne voyait pas, mais qu'il savait lá, derrière ces
frondaisons ténébreuses, lui semblait toute petite maintenant, toute faible, faible de
malheur inconnu, de profonde douleur cachée.
D'un violent effort il refoula cette accablante sensation, il continua son chemin,
réveillant en lui, pour s'en fortifier, sa colère contre son gamin bien aimé. La sueur,
maintenant, coulait à grosses gouttes de son front sur ses joues, il haletait dans l'air
étouffant, et il accélérait sa marche, sentant battre son coeur d'un martèlement continu
de petits coups pressés, regardant à chaque instant, comme pour justifier à ses propres
yeux sa course affolée, les nuages de plomb, gros d'éclairs. Il déboucha ainsi du
sentier entre les blés frôlants, traversa une chaussée, s'enfonça dans l'ombre d'une
droite allée de chênes, le long de la haie du grand parc. Sur ses lèvres il avait les
paroles autoritaires toutes prêtes, dans ses yeux luisait la flamme colère de sa
détermination irrévocable. Dès qu'il verrait son insubordonné gamin, il lui donnerait
ses ordres sans réplique, il lui enjoindrait d'avoir à cesser sa répugnante chasse aux
grenouilles, d'adopter, comme ses parents, comme ses frères, une vie de travail
honnête et régulier. Il le voulait ainsi, il frémissait de rage à l'idée qu'il avait supporté
si longtemps de pareils excès, qu'il aurait à les endurer encore. Mais, de nouveau,
comme il tournait à gauche, apercevant enfin le toit de sa maisonnette à demi-cachée
par les feuillages, il chancela sous l'accablante sensation de son pressentiment
néfaste... Un malheur était arrivé, il le sentait, il le sentait dans une crispation de tout
son être; sa pauvre chaumière avait un air lugubre, les noirs ombrages du parc
l'enveloppaient de deuil, les nuages sulfureux l'écrasaient; il y avait du sang, des
larmes, de la mort dans sa maison!...
Haletant, les yeux troubles et la tête bourdonnante, la bouche sèche et la face blême
inondée de sueur, il poussa la barrière de bois, traversa, presque en courant, le petit
verger, entra, fou de terreur irraisonnée, dans sa maison.
Il s'arrêta un moment sur le seuil, son regard anxieusement
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fixé à l'intérieur, le corps raidi, cloué, pétrifié sur place, comme n'osant ni ne pouvant
aller plus loin. Puis, une seconde, ses yeux se voilèrent tout à fait, son coeur cessa
de battre; il soupira profondément, soulagé d'un fardeau immense; il murmura quelque
chose comme un bonsoir étranglé; alla, avec des jambes qu'il sentait se dérober sous
lui, poser son bassin et son savon sur la tablette de la cheminée, au-dessus de l'âtre.
Il n'y avait pas de malheur, pas de sang, pas de mort dans sa maison: la mère et le
petit étaient dans la cuisine assombrie et basse, occupés à souper.
Ils cessèrent un instant de manger en le voyant entrer, et la mère, remarquant malgré
l'obscurité ses traits décomposés, lui demanda, d'une voix tremblante:
- Qu'est-il arrivé? Qu'est-ce que tu as, père? Tu es malade! - Non, non, dit-il, dans
un effort pour raffermir sa voix. - Rien du tout; je suis seulement un peu accablé par
la chaleur. Il disait vrai. Il n'y avait plus rien en lui de l'émotion terrible. Terreur,
colère, angoisse, tout était brusquement tombé, fini, changé en une sensation de
délivrance indicible, devant cette erreur palpable de son affreux pressentiment. Il
tremblait et haletait seulement encore un peu, des suites de la commotion revue, la
poitrine secouée par des hoquets spasmodiques.
Il s'était mis à table avec les autres, il puisait, comme eux, avec une grosse cuiller
de bois, à même la terrine commune, la quotidienne soupe de lait battu, qu'il avalait
avec un gloussement chevrotant des lèvres. Mais il était incapable de manger, il se
sentait trop plein encore d'idées, de sensations, de choses; il débordait de choses qui
l'étouffaient, qui l'étranglaient, qu'il devait exprimer. Et, soudain, tandis qu'il posait
sa cuiller, les paroles et les sentiments s'échappèrent d'eux-mêmes de ses lèvres: il
se pencha vers son gamin, et, irrésistiblement, au lieu de la verte réprimande qu'il
avait résolu de lui donner, il lui dit, il lui demanda d'une voix entrecoupée, en le
regardant avec une tendresse infinie:
- Eh bien, petit, on s'est amusé aujourd'hui? on a pris beaucoup... de grenouilles?...
on va recommencer... demain! Le gamin, petite figure brunie sous une calotte de
courts cheveux noirs en brosse, eut un léger sursaut, un léger trem-
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blement de la main qui tenait la cuiller, un rapide regard de côté, anxieux et sournois,
vers son père. Il secoua la tête sans cesser de manger pourtant; il répondit d'un ton
hésitant, évasif, l'oeil dirigé vers la terrine, pâlissant un peu sous son hâle de jeune
vagabond:
- Non,... j'en ai assez,... je n'en veux plus prendre.
Il y eut un court silence. Le père, étonné, regardait fixement son fils dans l'obscurité
grandissante; la mère continuait à manger, silencieuse, comme désintéressée de
l'entretien.
- Pourquoi? demanda enfin le père.
La grosse cuiller de bois tremblait plus fort entre les doigts du petit; ses yeux
opiniâtrement fixés droit devant lui, sur la terrine, avaient d'étranges clignotements;
sa petite bouche, qui ne parvenait plus à avaler la soupe, se contractait péniblement,
trahissant des efforts impuissants pour refouler une grosse émotion. Et, brusquement,
la cuiller lui tomba de la main; il éclata en larmes, les mains, la figure, tout le petit
corps frissonnant de douleur et d'effroi, dans un bégaiement de paroles inintelligibles.
A son tour la mère avait cessé de manger, et, pâle, regardait son mari, ses yeux
suppliants pleins de larmes.
Lui, blême et effaré, s'était levé, repris tout entier par ses pressentiments funestes,
par son angoisse, par sa terreur, par sa colère, exigeant d'une voix frémissante,
impérieuse, des explications. Il s'affolait, il multipliait ses questions sans attendre
les réponses, il secouait par l'épaule le petit, qui sanglotait de plus en plus fort; il
regardait, avec des yeux d'épouvante, par les fenêtres basses, le ciel qui devenait
noir, coupé d'éclairs dardants, grondant de roulements sinistres. Qu'était-il arrivé?
Qu'arrivait-il? Le malheur, qu'il sentait au-dessus de la maison, avait-il passé, ou
devait-il tomber encore? Allait-il les écraser maintenant, maintenant qu'on l'avait cru
évanoui!...
La mère, dominant son épouvante, parla.
Elle parla vite, d'une voix sifflante, la figure angoissée tour à tour blanche sous
l'illumination blafarde des éclairs, ou noyée de nuit par l'obscurité de la cuisine aux
basses et noires solives; le corps, à chaque roulement de tonnerre, secoué par
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un ébranlement de peur et de martyre...
C'était arrivé vers trois heures, une heure après le départ du pére. Elle était dans
la petite étable, nettoyant l'auge du cochon, quand tout à coup elle avait entendu un
strident cri d'alarme. Elle s'était précipitée droit vers le grand parc, d'où venaient les
cris. Et là, au milieu de l'eau noire du fossé qui entoure la haie, elle avait vu, dans
un bouillonnement, deux petits bras désespérément tendus, une petite face hagarde,
qui remontait une dernière fois, méconnaissable, une petite bouche qui poussait un
dernier hurlement, en crachant une eau glauque... Avec un cri sauvage elle s'était
jetée dans le fossé, avec une force surnaturelle elle avait saisi son gamin et l'avait
ramené vers le bord. Alors, comme elle le retirait de l'eau, une grenouille, une grosse
grenouille verte avait sauté sur lui, sur sa tête, et y était restée une seconde, tassée,
les yeux colères, avec un gonflement de bajoues. Oh! c'était horrible! elle avait dû
la chasser, la chasser!
Le pauvre barbier écoutait, sentant, avec une acuité suppliciante, l'inoubliable
scène, la scène du massacre des grenouilles encore une fois revivre devant lui. Il ne
disait plus un mot; il regardait opiniâtrement, à la lueur des éclairs, de ses yeux dilatés
par l'horreur, le petit, qui pleurait maintenant d'une façon continue et abondante,
comme si, dans cette secousse terrible, il eût épanché en une seule fois des gouffres
de douleur mystérieuse, longuement, longuement amassée. La mère aussi pleurait à
chaudes larmes, la tête abîmée entre ses mains, levant de temps en temps ses yeux
suppliants vers le ciel en feu, d'où tombaient maintenant des torrents d'eau, dont le
bruit uniforme affaiblissait les grondements peu à peu éloignés du tonnerre...
Alors, le père sentit et comprit tout à coup ce petit coeur indépendant et
inconsciemment cruel, dont il avait, jusque-là, désapprouvé et déploré les
mouvements. Il comprit que l'enfant se désolait plus encore de cette indépendance
maintenant détruite par une terreur fatale, qu'il ne s'épouvantait du danger en
lui-même. En souvenirs pressés, rapides, il revit de nouveau toute sa vie d'esclavage
et de labeur, il sentit revivre en lui, venant de loin, des fonds et des tréfonds
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presque oubliés de sa jeunesse, de vagues et troublants désirs de liberté, de vie sauvage
et sans chaînes, des rêves jamais réalisés et que chaque jour avait éloignés, abolis,
tués en lui. Et, dans la conscience bien nette que l'événement de ce jour clôturait une
étape décisive - l'étape de l'indépendance - dans la vie de son fils chéri et y ouvrait
une ère nouvelle - celle du devoir, - une pitié immense s'emparait de lui devant cette
destruction d'un si beau rêve, devant cette douleur navrante, cet arrêt désespéré au
seuil du sombre avenir. Aujourd'hui, comme jadis pour lui, commençait pour l'enfant
né si largement indépendant, la vie fatale de Pauvre, la vie de luttes et de sacrifices
du Faible et de l'Humble. Il irait à la ferme, désormais, comme ses frères; il y serait
vacher, garçon d'écurie, soldat de labour, qui sait quoi encore. Il deviendrait comme
son père, comme sa mère, comme tous ceux de sa caste, un instrument de travail
forcé, une bête de somme. Et rien ne pourrait l'en sauver: c'était son sort, son
implacable sort qui, aujourd'hui, commençait...
Dans la cuisine noire, la mère, enfin, venait d'allumer la lampe. Dehors, l'orage
était passé, on n'entendait plus, au loin, que de rares roulements de tonnerre; et, seule,
l'averse continuait, monotone, pressée, rafraîchissant la terre altérée, inondant les
verdures respirantes.
Leurs larmes s'étaient séchées, ils s'étaient remis à table, silencieux et accablés;
ils apaisaient de nouveau leur faim, leur dévorante faim de Pauvres.
Et, pour la dernière fois, dans une espèce d'hallucination, la vision tenace du pont
réapparut au père. Il vit les gamins grêles et nus, l'eau remuée et la grenouille balancée;
il vit le coup de massacre et entendit les cris de joie barbare; puis le spectacle s'effaça,
se dissipa: les gamins sortaient de l'eau et se rhabillaient à la hâte; les cris cessaient,
chacun courait de son côté. Et, le barbier, immobile devant le pont ouvert, comme
devant l'inconnu d'un rêve lugubre, les voyait, obscurs expiateurs de cruautés
inconscientes, s'éloigner, courbés et tristes, entrer dans les étables noires, s'atteler à
des brouettes, marcher derrière des charrues, bêcher et remuer la terre, harassés.
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Et, parmi eux, avec un serrement de coeur sinistre, avec une crampe d'amertume aux
lèvres, il reconnaissait ses trois fils: d'abord les deux ainés, habitués et résignés; puis
le petit, le plus cher, fléchi sous la Fatalité, inconsolable de sa liberté perdue...
Alors, dans les profondeurs insondées de son âme, il eut un instant, mais rien qu'un
seul instant, l'intuition lucide que c'était là le malheur inconnu qu'il avait, toute
l'après-midi, senti peser sur lui.
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Les Mauviettes
C'est dans les prairies, l'hiver...
L'immense étendue, uniformément verte, d'un vert sans chatoiement, triste et
comme usé, est bornée au loin par une longue ligne basse de bois sombres. Le ciel
est gris et froid, lourd d'humidité. La bise, quoique faible, est glaciale.
Non loin de moi, au bas de la digue plantée de jeunes peupliers tous inclinés du
même côté, se trouve une sorte de chaumière. C'est encore moins qu'une chaumière,
ce n'est qu'un misérable abri composé de quelques pieux couverts de paille grise,
clos du côté d'où vient le vent, ouvert en auvent de l'autre côté.
Là-dessous, accroupis sur une natte usée, se trouvent deux personnes. L'une d'elles,
un jeune homme d'environ vingt-cinq ans, est agenouillé et tient en main le bout
d'une longue corde fixée là-bas à quelque chose de long et de grisâtre, vingt pas plus
loin dans la prairie; l'autre, un gamin de douze ans, pâle et déguenillé, est à moitié
couché contre la paroi de chaume. Tous deux, les yeux levés et le corps immobile,
ils sondent le ciel gris d'un regard pénétrant.
Intrigué, ne comprenant d'abord pas ce qu'ils font, je me suis arrêté sur la digue.
Ah!... soudain j'y suis. Ce sont des oiseleurs!
Là, dans la chose longue et grise étendue quelques mètres plus loin sur la rase
prairie, je reconnais le filet, que l'homme peut manoeuvrer au moyen de la corde; et,
juste devant, sur un petit tas de terre fraîche, l'oiseau d'appât, la pauvre mauviette
prisonnière, qui crie et sautille chaque fois qu'est mise en mouvement la longue
ficelle, dont l'un des bouts se rattache à la patte de l'animal et l'autre à un bâton fiché
en terre, également à portée de main de l'oiseleur.
Lentement, doucement, je descends par la pente de la digue
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dans la prairie et me dirige vers la hutte de chaume. Je dis bonjour à voix basse, je
demande si je puis m'asseoir un instant, pour regarder.
Le jeune homme tourne vers moi un visage souriant, où, dans un teint d'un hâle
uniforme, brillent deux yeux gris-clairs pleins de franchise. Il me rend mon salut,
m'octroye d'un signe de consentement, l'autorisation demandée. Le gamin, nu tête,
avec une calotte de cheveux d'un blond presque blanc, fixe sur moi de grands yeux
étonnés, sans rien dire. Baissant les épaules, je m'accroupis sous la hutte, en face de
lui.
- La capture est bonne? dis-je au bout d'un instant, m'adressant à l'oiseleur.
- Pas mal, mais je crois que ça va se gâter, je crains la pluie, répond-il d'une voix
douce et creuse en regardant de ses beaux yeux clairs le ciel sombre. Puis, tournant
à demi la tête, avec un geste de la main vers le fond de la hutte.
- Voilà ce que nous avons pris depuis l'aube, ajoute-t-il.
Je suis son geste du regard, et, dans un coin de l'abri, j'aperçois un petit tas de
plumes mouchetées grises, brunes et jaunes. Le gamin se retourne, soulève le paquet,
me le montre.
Ce sont les mauviettes. Filées en guirlande à une ficelle, elles semblent rapprocher
leurs petits becs tout près les uns des autres, comme pour butiner sur une même proie,
et les ailettes pendent en pointes étirées comme en une grande, grande lassitude,
tandis que les pattes raidies ont leurs ongles aigus recourbés en dedans. A bien des
petits becs colle un peu de sang figé. Il y en a une soixantaine, au moins.
- C'est beaucoup, il y en a beaucoup, n'est-ce pas? dis-je lentement, avec un faible
sourire, l'âme étrangement émue.
- Oui, ça va. Hier, pourtant, c'était mieux. Hier, à la même heure, nous en avions
au-delà de cent, répond le jeune homme sur un ton indifférent.
Mais, soudain, tournant la tête, il se baisse vivement, en gonflant les épaules, et
de ses lèvres s'échappe un fin sifflement d'une mélancolie infinie, tandis que ses yeux
perçants sondent l'air gris et froid au-dessus de l'immense étendue des prairies. C'est
le timide appel des mauviettes qu'il imite. Il en
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entend venir, invisibles encore dans le ciel triste; et, en même temps, tirant la ficelle,
il fait voleter sur la motte de terre fraîche l'oiseau d'appât, la pauvre mauviette attachée
par la patte, qui, par ses faibles cris plaintifs, semble appeler près d'elle les petits
camarades.
Oh!... les voilà! Dans l'air assombri, au-dessus du filet, retentissent aussi de fins
sifflements, comme en réponse à ceux de l'oiseleur. Ils sonnent étrangement dans la
triste atmosphère, et, soudain, nous apercevons les mauviettes mêmes, trois, quatre,
cinq mauviettes, tournoyant effarées, irrésistiblement arrêtées dans leur migration
par les cris d'appel et les volettements du petit camarade qui les veut près de lui, qui
les supplie de venir.
Viendront-elles?... Ne viendront-elles pas? Oh! le petit prisonnier, continuellement
secoué par la ficelle, sautille, appelle plaintivement avec tant d'insistance; elles
doivent, doivent venir; une puissance fatale les attire, leurs cercles tournoyants
s'accélèrent et se resserrent, descendent de plus en plus vers le sol. Déjà elles sont
comme dans un tourbillon; on dirait que, fascinées, elles ont perdu toute force de
volonté, de résistance; qu'elles ont perdu la faculté de diriger leur vol. Et, tout à
coup... oh! c'est si triste!... tout à coup elles cessent de tournoyer, de pousser leurs
petits cris plaintifs; elles planent quelques secondes, immobiles, sur leurs fines ailettes
étendues; puis, silencieuses et obliques, comme si elles s'engouffraient dans un
entonnoir, elles tombent sur la nasse.
Une brusque secousse à la corde, un froufrou du filet qui se ferme, et c'est fait.
Les pauvres capturées courent un instant sous les mailles, pareilles à des souris prises
au piège, pendant que le gamin accourt à toutes jambes. L'une après l'autre il les
prend, et une simple pression du pouce et de l'index les achève. La nasse est de
nouveau ouverte; les mauviettes, une gouttelette de sang au bec, sont apportées dans
la hutte de chaume et enfilées à la ficelle, auprès des autres.
D'un air satisfait l'oiseleur a souri. Il sort de sa poche un rouleau de tabac tourné
en spirale, en déroule le bout, y mord à même, en tordant le poignet. Puis, le morceau
détaché, convoyé par un tour de langue vers la joue, y forme comme
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une bosse. Il mâchille un instant, d'un air de gourmandise, crache de côté un jet
brunâtre.
- Une bande est en marche, dit-il à mi-voix, d'un ton presque mystérieux. Et,
regardant d'un oeil inquiet le ciel nuageux, qui semble s'obscurcir encore:
- Pourvu qu'elles viennent avant la pluie, ajoute-t-il.
Brusquement il se baisse de nouveau, fait voleter l'oiseau d'appât, recommence
son fin sifflement mélancolique.
Oh! oui, il y en a encore! Oh! il y en a! il en vient au moins une douzaine à la fois!
Elles emplissent l'air lugubre de leurs cris plaintifs, elles tournoyent effarées au-dessus
du filet, plaines de désir et d'angoisse, malgré tout irrésistiblement attirées par le
solitaire petit camarade, qui les appelle avec une si étrange persistance auprès de lui,
sur la motte de terre fraîche.
Presque immédiatement trois d'entre elles se laissent choir. La nasse se ferme et
le gamin accourt, tandis que les autres s'envolent avec des cris d'effroi. Mais elles
ne vont guère loin: elles disparaissent un instant dans l'atmosphère brumeuse, et,
avant même que le filet soit entièrement rouvert, elles sont là de retour, de plus en
plus anxieuses et affolées, répondant aux notes plus stridentes aux cris d'appel de
l'oiseleur et aux volettements désespérés de la mauviette tiraillée par la ficelle. Elles
sentent le danger et se le disent, mais elles cherchent maintenant les petits camarades
disparus; elles les appellent et les pleurent; elles ne poursuivront pas sans eux la
longue étape commune.
L'une après l'autre, planant un instant immobiles sur leurs ailes étendues, ainsi que
des êtres désespérés qui mesurent la profondeur de l'abîme avant de s'y précipiter,
cessant leurs cris plaintifs, elles se laissent tomber. Toutes, toutes elles y doivent
venir. Pas une ne continuera solitaire le long et inconnu voyage. Voilà, c'est fait; la
dernière est prise. Le gamin rouvre le filet, l'oiseleur accroupi sifflotte sans
interruption, la main droite sur la corde, les yeux en l'air, guettant celles qui pourraient
encore venir.
Mais au-dessus de l'immense étendue des prairies le ciel lourd s'est enfin fondu
en une bruine glaciale. Au loin, sur l'horizon, la ligne basse des bois sombres s'efface
dans le brouil-
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lard; un suaire humide, d'une inénarrable tristesse, descend sur la terre.
L'oiseleur se tait, frissonnant. Le gamin se renfonce sous la toiture de chaume, sa
calotte de cheveux pâles déjà couverte comme d'une rosée de perles.
Encore un petit cri, aigu et court. L'homme se baisse, tend le cou, sifflote, fait
voleter l'oiseau d'appât, qui n'en peut presque plus.
Deux mauviettes!... mais elles passent. Dans leur vol un instant dérangé elles ont
fait un demi-circuit rapide, durant une demi seconde elles ont plané, immobiles;...
mais, non, celles-là ne viendront pas, elles ne veulent pas venir, elles sont disparues.
La pluie continue de tomber, lente, glacée, monotone. Elle perce les vêtements
usés, trempe les épaules, les genoux et les pieds. L'oiseleur et le gamin sont blêmes
de froid, leur dents claquent, la peau, au-dessus des pommettes, devient bleuissante.
Bientôt l'oiseleur ne sait plus siffloter. Ses lèvres sont roidies. De sa main mouillée
et tremblante il secoue encore de temps à autre machinalement la ficelle de l'oiseau
d'appât, qui cesse bientôt de voleter, d'appeler; qui, enfin, ne bouge plus, mort à
l'attache, sur le petit tas de terre.
Alors l'homme se lève. C'en est fait de la capture, ils ne prendront plus rien. Aidé
par le gamin il replie le filet, le tasse dans un panier, avec les mauviettes attrapées
dessus. A pas raidis, après m'avoir salué d'un bonjour, ils remontent avec leur charge
sur la digue se dirigeant vers le lointain village. Et, dans la prairie, sous la froide et
grise, oh! si indiciblement triste étendue du ciel d'hiver, il n'y a plus de mauviettes.
La Haye, juillet 96.
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Flamands et Flamingants
La Haye, le 5 février 1897
Monsieur le Directeur de l'Etoile belge,
Permettez-moi de demander l'hospitalité dans les colonnes de votre estimable journal
pour un mot d'élucidation concernant mon article Flamingantisme et Flamingants,
paru il y a quelques semaines dans un journal hollandais, et dont la traduction française
a été lue hier au Sénat, par M. le ministre Bara. Je serai aussi bref que possible,
désirant simplement dissiper un malentendu.
La presse flamingante tout entière s'est, à cause de cet article, ruée sur moi avec
une véritable rage. Je n'ai évidemment rien à répondre aux écrits injurieux qui ont
fait avalanche chez moi ces derniers temps et qui se condamnent d'eux-mêmes au
ridicule et au mépris par leur extravagance: je veux uniquement protester contre
certaine calomnie et établir certaine distinction, dont l'oubli pourrait engendrer des
erreurs.
Les journaux flamingants m'ont accusé d'avoir rempli le rôle d'un traître en écrivant
un article contre des gens et contre un mouvement dont, jusqu'alors, j'avais suivi les
voies; et, doublement traître, pour l'avoir écrit au moment où, au milieu d'une lutte
ardente, se décidait le sort du projet de loi Coremans-De Vriendt, pour les Flamands
d'un intérêt vital.
Je constaterai d'abord que tout en étant Flamand de naissance et de caractère, et
quoiqu'ayant écrit et écrivant en néerlandais, jamais je ne me suis laissé enrégimenter
dans la petite clique sinécurienne, brouillonne et mesquine, que l'on appelle les
flamingants. Je constaterai ensuite qu'ayant été en voyage durant plus de deux mois,
que, n'habitant plus la Belgique et n'appartenant nulle part à aucun parti politique,
j'ignorais absolument l'existence du dit projet de loi au moment où a paru mon article
dans le journal hebdomadaire De
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Amsterdammer, le 17 janvier dernier.
Autant pour la calomnie.
Quant au fond même de mon article, je n'ai riep à y changer. J'ajouterai seulement
qu'il y a, selon moi, une énorme distinction à faire entre flamand et flamingant. Le
premier, rude et ignorant enfant de la nature, ne sait pour la plupart du temps même
pas que le second, qui se réclame et vit de lui, existe. Le projet de loi Coremans-De
Vriendt le laisse au fond aussi indifférent que moi-même, et, si le dit projet passe,
ce n'est pas lui qui en retirera les avantages spéciaux y attachés. Tant mieux peut-être.
Il est permis de douter que le sort de l'humble civilisé soit plus heureux que celui de
l'humble ignorant, et dans ce dernier cas on devrait approuver les menées flamingantes
dont tout l'effort aboutit fatalement à ce résultat. Mais, s'il en est autrement, quel
mauvais service que celui que les flamingants rendent aux flamands!
On conçoit que le dialecte flamand, en sa fruste saveur, puisse tenter la plume d'un
curieux littéraire ou l'étude d'un philologue fureteur; mais quelle arme triste pour la
conquête des idées et la conquête du pain, en un pays comme la Belgique! C'est
vraiment chose inouïe que le simple bon sens ne reconnaisse pas cela.
Veuillez agréer, M. le Directeur, l'expression de mes sentiments les plus distingués.
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Les lettres flamandes
C'est le plein jour, au grand soleil radieux. Entre les massives lignes d'arbres qui, de
toutes parts, encadrent l'horizon, les prés sont verts, à l'infini, mouchetés de troupeaux
bigarrés, inondés de lumière, pareils à de grandes floraisons rousses et blanches,
lentement mouvantes. Dans le ciel diaphane, de blancs nuages floconneux semblent
immobiles, portés très haut et très légers. La rivière dort, calmement sinueuse, mirant
les fermes frustes, les toits de chaume émergeant des vergers en fleur, les vieilles
petites églises blanches. Et la brise est chargée de troublantes senteurs qu'on ne salt
définir, tandis qu'une impression de sève puissante se dégage et monte, avec le chant
perdu de l'alouette, dans le ravissement de l'oeil et dans la griserie des sens. C'est la
vie, la force, la santé; c'est la grande, la simple nature.
Ou c'est le soir. Le soleil est couché et, vers l'occident encore pâle, le vieux moulin
de bois écarte en prière le squelette de ses ailes vues. Autour les blés ondulent, baignés
dans une pénombre de mystère, inclinant leurs épis comme des têtes fatiguées, frôlées
du vol silencieux des chauves-souris. Au loin, très loin, un chien de garde aboie.
C'est l'heure du recueillement. Une cloche tinte, une autre répond. Une troisième, à
des lieues, s'entend à peine. Puis, lentement, l'une après l'autre, elles se taisent, et
dans le contemplatif silence, on n'entend plus, par intervalles plus espacés, que
l'inquiétant aboi du chien, pendant que les feuillages immobiles s'assombrissent sous
la voûte d'azur presque noire, où scintillent les étoiles. Au ras de l'horizon, entre les
torses colonnes des troncs d'arbres et la frissonnante dentelle des feuilles noires, la
lune se lève, toute ronde, toute rouge, vaguement enveloppée d'une buée rousse,
comme d'une fumée de sang. Ou c'est la vie rustique d'un peuple demeuré primitif
dans
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son isolement, rude, simple, ami des lourdes mangeailles, des copieuses beuveries,
des grandes amours sensuelles. Ruiné par ses seigneurs, dominé par un clergé
fanatique, resté à l'écart des secousses sociales et des remous d'idées nouvelles, ses
hommes rouges, puissants, sentent l'engrais et la terre, mariés à des femmes qui leur
ressemblent. Ensemble, eux et elles, sont une force, une sève, une unité avec les
animaux et la terre de laquelle ils vivent et dont ils meurent; une chose entière,
compacte, solide, féconde et simple comme la nature, leur mère à tous.
C'est l'admirable Flandre, que quelques artistes ont enfin sentie et possédée. Durant
des siècles, elle apparaît littérairement stérile, inculte. Ce n'est qu'après 1830 qu'une
génération se lève, ayant pour père l'écrivain Henri Conscience. Et il dit en la langue
du peuple, le flamand, la vie de son peuple, mais en l'adultérant, en la romantisant.
Déjà à cette époque l'influence française était considérable en Belgique, et ses
ouvrages s'en ressentirent. Mais il fut le réveil après une longue léthargie, et, par lui,
le peuple flamand apprit à lire. Il jouit d'une popularité immense, qui subsiste encore;
il ouvrit très large et vraiment belle, comme une aurore de renaissance, la route à
ceux qui, très nombreux, suivirent.
Puis, chose curieuse, l'effort, après lui, soudain fut enrayé. Nul, parmi la génération
de poètes et d'écrivains qui succédèrent, ne sut plus émouvoir l'âme du peuple. Il y
eut des tâtonnements, des erreurs, une sorte de malentendu entre les écrivains flamands
et leur peuple. Il sembla que les artistes s'attardaient pendant que le peuple marchait
de l'avant. Trop raffinés pour ceux qui étaient restés simples, trop simples pour ceux
qui s'étaient affinés, dédaignés de ceux qui n'aimaient que les lettres françaises, peu
aimés et peu connus de la Hollande, avec ses moeurs et son langage parlé si différents
des moeurs et du langage des Flandres, les écrivains flamands venus après Conscience,
l'initiateur, ne furent appréciés que par un petit nombre de lecteurs.
Peu à peu la situation devint lamentable, et elle empira encore lorsque, dans le but
d'enrayer la décadence du mouvement, la protection officielle intervint. Le Flamand
prit l'épithète de Flamingant et s'en servit pour arriver aux places lucratives et
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aux honneurs. Il s'agissait, pour le gouvernement conservateur, de préserver, par une
idée étroite de protectionnisme, une partie du peuple belge de l'esprit révolutionnaire
véhiculé par la langue française. Ainsi, au lieu de faire de leur langue et de leur peuple
un idéal de culte et d'amour, les Flamingants s'en firent une arme de combat dérisoire,
avec laquelle ils semèrent dans le pays beaucoup de discorde et s'enlevèrent
d'innombrables sympathies.
Il y en eut pourtant quelques-uns, placés en dehors de la lutte officielle, que rien
ne put décourager et qui, noblement, continuèrent de travailler, parce que l'impulsion,
en eux, était aussi forte qu'une loi naturelle. Ceux-là sentirent l'âme, et la couleur, et
la nature flamande, peut-être pas en sa forte grandeur, mais sûrement en sa saveur
si personnelle et pittoresque. Et ils exprimèrent leurs sensations bien haut, sans aucune
arrière-pensée, pour la seule et grande jouissance de dire ce qu'ils sentaient, comme
ils le sentaient.
Parmi ces rares exceptions, il convient de citer en premier lieu, du côté des
romanciers, les soeurs Loveling: l'aînée, Rosalie, si merveilleusement douée, morte
au début de sa belle carrière; Virginie, la cadette, qui, dans ses nombreux livres, a
surtout rendu la poésie intime de cette admirable terre de Flandre. Sur elle, l'influence
française, si sensible chez beaucoup d'autres écrivains flamands, demeura sans prise.
En vraie Flamande, elle a eu la réelle vision flamande des êtres et des choses de sa
contrée natale, et, simplement, naïvement, elle nous a conté ce qu'elle avait vu et
senti, sans même se douter qu'il existât d'autres manières de voir, de sentir et de
conter. Elle est une synthèse des Flandres, très délicate et très précise, un peu menue,
peut-être, comme Conscience en est une autre, beaucoup plus vaste et populaire,
mais par là même, trop peu intense et condensée.
Après elle, ce furent Teirlinck et Stijns. Longtemps ils travaillèrent ensemble,
comme jadis Erckmann-Chatrian. Et, lorsqu'ils se quittèrent, pour suivre chacun sa
voie, un esprit commun parut si bien s'être communiqué de l'un à l'autre, que l'on ne
remarqua presque pas de différence entre les oeuvres qu'ils produisirent ensemble et
celles qu'ils écrivaient séparément. Chez le premier, peut-être un peu plus d'objec-
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tivité et de distinction; chez le second, plus de vigueur et de couleur; et chez tous
deux, un tempérament facilement inflammable, exagéré, cherchant le mélodrame
dans le drame, aimant les personnages aux passions fougueuses, s'exaltant, s'indignant,
se mêlant à leurs types, empoignés et emportés comme eux par le pathétique de
l'intrigue.
Parmi les poètes, Ledeganck et Van Duyse, contemporains de Conscience, furent
les plus grands. Ils firent de beaux poèmes, Ledeganck en une langue byronienne,
noble de fastueuses images, exprimées en des vers où chaque mot portait, Van Duyse
plus rutilant, plus vibrant, souvent diffus, ayant dans sa langue bariolée le trouble
inquiet et parfois impuissant des choses peu comprises qu'il voulait rendre. Après
eux, c'est surtout Pol de Mont, travailleur ardent, inapaisé, assouvi d'enthousiasme
et d'amour. Son oeuvre est considérable et complexe, d'analyse ardue, tantôt
merveilleuse et tantôt puérile. Il chante infatigablement, pour le sublime comme pour
le futile, pour tout et pour rien. Il chante comme il vit. Et plus calmes et plus sores,
bien des poètes de valeur l'entourent, que la brièveté de cet article m'empêche de
mentionner en détail.
Dans la pensée écrite d'expression flamande, c'est l'art dramatique qui semble le
plus s'être attardé. A part les oeuvres de Nestor de Tière et de Franz Gittens, qui
(celles du premier surtout) ont souvent une originalité qui ne manque pas de grandeur,
on ne joue, sur les scènes flamandes, que des traductions de pièces françaises ou
allemandes, la plupart du temps bouffonneries ou mélodrames, et quelques médiocrités
du terroir, primées par la protection officielle. Là, plus encore qu'ailleurs, cette
protection apparaît dans toute son inutile hideur. Toute libre enquête, toute idée
avancée sont exclues d'avance. Il faut à tout prix être banalement médiocre, au
diapason des officiels qui auront à juger. Sinon la prime échappe, et une pièce
originelle flamande non primée ne se joue pas, ou presque pas. Il y a là une mare à
curer avant que puisse éclore la vie nouvelle et saine. D'ailleurs, ainsi que pour les
romanciers et les poètes, je dois me borner à indiquer brièvement la situation dans
ses grandes lignes, afin de pouvoir dire encore un mot sur les jeunes.
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Chez ceux-ci on sent la tourmente. Ils savent beaucoup, en vrais fils de leur siècle.
Et, par cela même, leur orientation est inquiète, mal assurée. Ils veulent le mieux, ils
veulent l'idéal, et, cet idéal, ils le placent très haut, si haut, qu'ils perdent parfois la
route qui y mène. Leur âme comprend celle du peuple, mais ils n'ont pas encore
trouvé l'expression qui les mettra en contact avec elle. Sous bien des hésitations et
des troubles, on peut pourtant discerner chez plusieurs d'entre eux une conscience
de force individuelle, qui donne beaucoup d'espoir. Leur jeune revue Van Nu en
Straks, qui rend bien l'impression de ces tâtonnements et de ces recherches, est en
même temps un gage plein de promesse pour l'avenir. Ils travaillent sans relâche, ils
aiment et ils souffrent, ils abordent les plus graves sujets autant que les plus simples;
ils veulent parler à tous, aux ignorants comme aux instruits, et, certes, beaucoup déjà
les comprennent.
C'est de leurs rangs, peut-être, que solidement, debout sur des bases nouvelles,
surgira le continuateur de l'oeuvre commencée par Conscience; un fort et un brave
qui, faisant table rase des erreurs et des préjugés, saura rendre la race flamande
consciente de ce qu'elle contient de grand et de beau, et lui fera comprendre ce qu'elle
est et ce qu'elle doit devenir.
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Hommage à Emile Zola
La Haye, 30 avril 1898
J'ajoute volontiers mon hommage à tant de milliers d'autres. J'ai aimé en l'acte de
Zola le geste puissant d'un homme logique avec son oeuvre.
J'ai senti la Haine et l'Amour qui furent toute sa vie, et j'y ai entendu l'écho tonnant
et formidable de ce beau cri de rage et de détresse, poussé par lui il y a vingt ans:
‘Ah! se sentir la continuelle et irrésistible nécessité de crier tout haut ce qu'on pense,
surtout lorsqu'on est le seul à le penser, et quitte à gâter les joies de sa vie!’
J'admire cet homme.
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Juin
De larges espaces mollement ondulants, où, en de calmes contours, s'estompent au
loin de vagues lignes d'arbres... Des étendues d'un vert grisâtre ou fauve, que frôle
d'une longue caresse la tiède brise, que moire tour à tour d'ombre et de lumière
capricieuse, la silhouette des blancs nuages glissant dans le ciel bleu.
Des hommes et des femmes qui peinent, courbés, à moitié nus, les faux sifflantes,
les fourches étincelantes. Et, l'herbe longue, tondue par ces larges coups de rasoir,
couchée en javelles, tournée et retournée, exhale au soleil ses capiteux aromes
champêtres.
La plaine entière ainsi se dénude, mouvementée d'ardent travail, au radieux soleil
de juin. Et, dans le ciel lumineux, planant presque invisible, sur ses ailes frémissantes,
l'alouette chante le bonheur de vivre dans la pure ivresse des joies rustiques... Puis,
c'est le soir, qui doucement tombe. L'azur se teinte de vert, d'orange, de rose. La
plaine, qui se bossue de meules, pareilles à des cabanes d'autochtones, pareilles à
des tentes d'armée, prend des aspects étrangement mystérieux.
L'heure semble arrêtée dans le silence, et le travail cesse. Une cloche au loin
résonne, vaguement plaintive; un chien aboie, une faux encore s'aiguise, un écho
retentit... Puis, les teintes se fondent, s'assombrissent. Une brume rêveuse enveloppe
les choses; des chauve-souris tourbillonnent, silencieusement agitées.
C'est l'heure recueillie...
Et, seul et solennel au sein du grand silence, le rossignol alors élève sa voix
splendide, du fond des bois voisins.
Immobile et invisible sous les noires arcades des feuillages, il berce le sommeil,
il chante la douceur du rêve, le charme de l'amour et du repos.
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Flamands et Hollandais devant les langues étrangères
Une des choses affligeantes de ce monde, c'est de voir rapetisser, mesquiniser un
sentiment d'essence grande et belle. C'est ce dont j'accuse les flamingants irréductibles,
dans leur bataille outrancière et dérisoire contre l'influence et la langue françaises.
On s'étonne d'avoir encore à lutter contre de telles exagérations et l'on se demande
jusqu'à quel point ces gens sont sincères dans leur extravagance.
Je ne doute pas qu'il y en ait de sincères, de même qu'il y a d'inguérissables sourds
et des aveugles, mais je soupçonne fort la plupart d'entre eux d'obéir à des sentiments
tout autres que l'amour de leur pays et de leur race.
Ce n'est pas tant, en effet, l'amour de leur pays et de leur langue, que la haine de
la langue et de la race voisine qu'ils affichent. Ils n'aiment pas, ils haïssent. Et ils
haïssent mesquinement, dérisoirement. Leurs arguments contre la langue et l'influence
françaises sont d'une déplorable nullité. Ce sont des cris, des sons creux et vides,
sans valeur aucune; des dogmes étroits qu'ils proclament sans tolérer d'examen.
Demandez à n'importe qui ce que c'est qu'un flamingant. On ne vous répondra pas:
‘C'est un homme qui aime intensivement sa race et sa langue flamande.’ Avant tout
on vous répondra: ‘C'est un homme qui a une haine invétérée et irréconciliable contre
tout ce qui est français.’ Aimer sa race sans détester la race voisine, c'est une chose
que le flamingant farouche ne peut comprendre. La France, voilà l'ennemie, et il la
faut combattre! Elle est l'ennemie parce que France. Que c'est triste et méprisable!
On comprendrait une telle haine et on l'approuverait, même dans ses plus brutales
explosions, si les Flamands avaient à subir une persécution pareille à celle que
subissent les Danois
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du Sleswig sous la tyrannie allemande, ou les Finlandais sous la tyrannie moscovite;
mais quel mal a donc fait aux Flamands la France actuelle? C'est par elle qu'ils
connaissent une langue presque universelle, cette langue si belle qui les met en contact
avec les grandes idées, avec les grands courants du monde. Que seraient-ils sans la
connaissance du français? Ils seraient relégués à l'égal des peuples les moins favorisés
de la terre. Ces gens n'apprécient pas leur bonheur, et leur ingratitude égale leur
injustice. Ils s'obstinent étroitement à ne pas vouloir admettre un état de choses né
de la force toute puissante des événements et des circonstances. Ils ferment les yeux
et les oreilles devant cette réalité incontestable, que la Belgique, aussi bien la Wallonie
que la Flandre, est une nation bilingue, et que, par conséquent, la véritable expression
de son peuple doit inévitablement se formuler, pour chacune des deux races très
différentes qui l'habitent, en deux langues. Tous, Flamands ou Wallons de quelque
développement intellectuel, nous devons absolument connaître, et bien connaître, le
français. A quoi bon s'épuiser à vouloir remonter un courant si puissant? Que de
temps et de forces inutilement perdus! Certes il serait préférable d'être une seule
grande race homogène et de ne parler qu'une seule grande langue; mais, puisque
nous ne sommes pas cette race, sachons donc au moins profiter des avantages que
même cette situation défavorable nous offre.
Voyez l'exemple de la Hollande, dont le développement intellectuel moyen est
incontestablement supérieur au nôtre. Les flamingants ne manqueront pas de dire
que la Hollande doit cette supériorité à son unité de langage. Je crois, pour ma part,
qu'elle provient surtout de ce que les Hollandais, parlant une langue que l'on ne
comprend guère en dehors de leur pays, ont énormément gagné à être forcés, sous
peine de se trouver isolés dans la vie, d'apprendre les grandes langues véhiculaires
du monde. Et, en effet, tout Hollandais de quelque éducation connait, outre sa langue
maternelle qu'il ne néglige jamais, l'allemand, l'anglais et le français. Ont-ils pour
cela perdu leur caractère, les qualités et les défauts de leur nationalité? Je ne connais
pas de peuple qui soit resté plus profondément national que le peuple Hollandais, au
milieu
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du cosmopolitisme des grandes langues.
Ils sont, je le répète, un éclatant exemple pour nos flamingants. Eux, du moins,
savent aimer purement, sans haïr avec mesquinerie. Ils savent aimer profondément,
et, au besoin, défendre avec force, leur langue nationale, tout en cultivant et en aimant
les langues des autres nations. Ils craignent très peu d'y perdre, et ils savent fort bien
qu'ils ont beaucoup à y gagner.
Mais, je ne me fais aucune illusion, je sais très bien que je prêche dans le désert
et que nos flamingants n'imiteront pas l'exemple. Nos flamingants, les farouches, les
irréductibles, n'aiment pas les Hollandais, - quoiqu'ils les appellent frères de race
lorsqu'une occasion utile s'en présente. L'esprit large et libéral de ces frères les
offusque. Au fond ils les haïssent presque autant qu'ils haïssent les Français; et ils
restent retranchés, - peu nombreux, heureusement - dans leur étroite petite forteresse,
roc aride et inhospitalier, que submergera fatalement un jour le large Océan du grand
monde.
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Albert Guequier
La mort nous a brusquement enlevé un de nos plus chers camarades. Albert Guequier
n'est plus.
Tous ceux qui l'ont connu d'un peu près savent quelles grandes et belles qualités
faisaient de lui l'homme d'élite et l'ami fidèle que nous pleurons en ce moment.
Ses amis et collaborateurs du Réveil, tant dispersés à cette heure, avaient pour lui
l'estime la plus haute jointe à l'admiration la plus sincère.
Il était plus que ‘quelqu'un’. Il était une individualité tout à fait supérieure. Dans
ses oeuvres littéraires comme dans sa conversation de chaque jour, il se donnait
intègrement et substantiellement tel qu'il était, évitant avec horreur tout ce qui aurait
pu friser la banalité, tout ce que d'autres, avant lui, auraient pu avoir dit.
C'était un penseur. Toute parole, chez lui, valait la peine d'avoir été pensée, était
l'expression d'un effort de pensée, s'était épurée au creuset de son cerveau avant de
passer sur ses lèvres. Il avait au plus haut degré le respect de la qualité de son
intelligence. La banalité, le lieu commun lui étaient comme une souffrance physique,
et là où il ne pouvait les éviter il s'enfermait dans un mutisme parfois farouche, un
pli altier sur le front pâle, les yeux baissés sur un journal qu'il affectait de lire, les
lèvres closes en une inébranlable volonté de ne plus parler.
Mais quel ami fidèle et agréable pour ceux qu'il aimait bien! Il était ainsi fait:
extrême dans ses affections comme dans ses antipathies. Lorsqu'il vous aimait et
qu'il se disait votre ami, cette parole avait la valeur d'une vérité pure. L'expression
de ses limpides yeux bleus était alors d'une franchise admirable, et le geste de la main
qui accompagnait ce regard scellait comme d'une empreinte ineffaçable le serment
des yeux.
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Il n'est plus. Un jour il nous a quitté, comme on se quitte chaque jour, en se serrant
la main, en se disant ‘au revoir, à demain’, et nous ne l'avons plus revu. Brusquement,
comme une pierre qui tombe dans un gouffre, il a été plongé dans le Mystère
Impénétré. Nous ne le verrons plus; nous n'entendrons plus le son captivant de sa
voix. Nous l'avons conduit au cimetière, par ce lugubre après-midi de vent et de
pluie, par des rues noires et boueuses, en un long cortège de lentes et tristes voitures.
D'innombrables couronnes ornaient de leur étincelante et pure richesse le char sinistre,
d'autres étaient portées par des enfants, d'autres encore s'empilaient sur des voitures,
à la queue du cortège. Il avait tant d'amis!
Au cimetière, dans le silence des allées désertes, le bruit des pas sur le gravier
avait la mélancolie angoissante de sanglots étouffés. Dans une longue avenue toute
droite, de tristes arbres de mort, cyprès et saules pleureurs, tordaient au vent plaintif
leurs branches nues ou sombres.
C'est là, au pied d'un mur, dans un noir caveau, qu'il repose. Il n'y est pas seul.
Près de lui sont les restes de morts qui lui furent chers. C'est là, désormais, sa demeure;
et dans cette longue allée de douleur, entre les tombes désertes, sous les arbres de
deuil qui se courbent en gémissant aux rafales d'hiver, j'évoque sa pâle et triste image,
son souvenir si cher, si cher...
Nul mot n'a été prononcé. Il valait mieux ainsi. Lui non plus ne disait d'inutiles
paroles; et la parole émue que l'un de nous eût voulu dire, se fût éteinte en sanglots
sur nos lèvres. Il valait mieux ainsi...
Mais moi j'en souffre et j'en pleure, car je sens que sa mort atteint une des racines
profondes de ma propre vie...
La Haye, 4 mars 1901.
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Au fil de l'eau et sur les calmes rives
D'un voyage en bateau, - flâne délicieux d'un artiste au plein air, avec de longs arrêts
là où tentait le paysage, tantôt glissant au fil de l'eau en contemplation muette, tantôt
à terre sur les rivages verts et calmes, l'oeil aux aguets et le crayon agile, - Heins
nous a rapporté ces impressions multiples de l'étrange et émouvante Néerlande.
Voici d'abord la belle Zélande moyen-âgeuse et fantastique: au loin, derrière le fin
miroitement de l'eau, une longue ligne basse et plate, d'où vaguement émergent de
minces cheminées d'usines, des cônes de moulins avec leurs ailes en croix, et le
fouillis touffu des vergues et mâtures. D'un vol oblique les mouettes blanches et
grises planent, accompagnant de petits cris aigus les barques inclinées, dont la proue,
ainsi qu'un soc de labour, fend d'un sillon de blanche écume l'eau glauque et
clapotante. Des steamers lourds paraissent, des dragues et des grues rugissent avec
des bruits de chaînes; puis, tout d'un coup, sans transition, c'est l'existence enclose
et calme de quelque ville très ancienne: un rectiligne ‘gracht’ bordé d'immenses
ormes aux frondaisons sombres, et tous les vieux pignons serrés les uns contre les
autres, comme de curieuses têtes étrangement encapuchonnées qui toutes se penchent
un peu sur l'avenue déserte, pour voir si rien ne viendra troubler la morne paix et la
quiétude profonde de leur antique et monotone petite vie.
On y sent la vie de famille, dans toutes ces curieuses petites maisons serrées,
pressées les une contre les autres. Il doit faire bon y vivre le soir sous la lampe, dans
cette atmosphère si typique de ‘gezelligheid’ hollandaise, un mot dont nulle autre
langue, ni le ‘gemütlich’ allemand, ni le ‘confortable’ français, ni le ‘cosy’ anglais,
ne parvient à rendre exactement
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l'équivalent, avec tout ce qu'il comporte de charme doux et intimement familial.
Puis, au sortir de la cité ancienne, c'est aussitôt la large rivière entre ses rives plates,
plus élevée parfois que les prairies à perte de vue environnantes, et dont l'isolent de
fortes digues. Ce sont les vraies grandes routes de la Hollande, - les chemins qui
marchent, comme disait Pascal, - ces rivières majestueusement larges et calmes,
domptées par le génie tenace de l'homme, portant et conduisant l'activité prudente
et raisonnée de ce peuple flegmatiquement audacieux et fort. Au delà, à droite, à
gauche, jusqu'aux confins des horizons où, pareils à des joujoux d'enfants, les ailes
des moulins s'agitent, paissent, sur les immenses étendues d'émeraude, les riches
troupeaux. On dirait des fleurs innombrables et lentement mouvantes, qui, irradiées
parfois en groupe sous le poudroiement d'un rayon de soleil, s'animent des couleurs
et des formes les plus fantastiques. Et tout en haut, sous la coupole des ciels immenses,
on semble voir ces troupeaux reflétés en nuages dans l'azur.
Puis viennent les petits ponts capricieux qui font penser à des potences, arc-boutés
sur des petits canaux d'intérieur qui s'enfoncent au loin dans les étendues vertes. De
lentes barques y glissent, poussées à la gaffe; un chariot antique, bizarrement
peinturluré, est arrêté devant, et sous la bâche blanche apparaît un couple de paysans
qui se rendent à quelque marché ou kermesse: l'homme en noir, ses longs cheveux
blonds et bouclés coupés droits sur la nuque, la femme comme une petite idole, tout
en or et couleurs éclatantes, les bras nus étranglés par la manche courte et collante,
la taille étrangement ramassée et forte, les hanches démesurées d'ampleur sous le
ballonnement extravagant de la crinoline surchargée de jupes. Un morne bourg est
là, avec ses maisonnettes et ses moulins, qui fut jadis une florissante ville, témoin
encore l'église énorme, beaucoup trop vaste pour la population restreinte, avec sa
tour carrée et haute, calée sur des éperons, ainsi qu'une forteresse. On a peine à se
figurer que le catholicisme a édifié ce temple-là. Il paraît avoir perdu de sa grâce, de
sa sveltesse épanouie. Une foi plus robuste et plus farouche, sans apparat, s'y est
installée et semble en avoir modifié
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l'aspect. Autrefois il charmait; aujourd'hui il impose. Il est devenu le temple de Luther
et de Calvin.
Puis ce sont, dispersés au hasard des étapes, quantité de petits coins inattendus et
souvent d'une intimité charmante. Voici, à l'ombre de vieux tilleuls, une vieille petite
maison comme nous en rencontrons en Flandre: un toit caduc en chaume, de frustes
petites fenêtres aux volets branlants et aux minuscules carreaux verdâtres enchâssés
de plomb, derrière lesquels on s'attend à voir quelque vieille grand'mère à son rouet;
et tout le long de l'humble façadette crépie au lait de chaux un épanouissement
d'antiques fleurs que nous ne connaissons presque plus, et que cultivaient avec amour
nos ancêtres. Voici un vieux castel des seigneurs de jadis, ruine encore altière, drapée
sur ses bastions crénelés d'épais manteaux de lierre; voici, tout au bout d'une étroite
ruelle que bordent de précaires masures, un escalier de bois vermoulu. Point n'est
besoin de demander où nous sommes et où cet escalier nous mène: les masures sont
de pauvres chaumines de pêcheurs, et l'escalier ouvert sur l'espace monte à une digue
d'où l'on contemple la mer. Voici Marken, groupement désolé de cabanes sans
ombrage, Marken sans un arbre et isolée du reste de la vie, Marken pareille de loin
à un radeau flottant et qu'une lame un peu forte semble devoir à jamais engloutir.
Voici, spectacle étrange, un grand moulin sur une maison qu'il semble enfoncer en
terre; voici des barques amarrées, toutes pareilles, de même forme et de même couleur,
de même vaillance calme sur cet élément qui est le véritable élément du peuple de
Néerlande.
Et de tout cela se dégage le grand charme d'une chose vécue avec intensité et
supérieurement rendue par un artiste dont l'oeil observateur était constamment en
éveil, et dont l'âme enthousiaste était profondément émue.
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Villes des Flandres
J'aime l'approche d'une de ces vieilles cités flamandes, vers l'heure du soir, lorsque
le crépuscule, au loin, brouille confusément les choses. Sur la longue traînée couleur
de soufre pâle à l'horizon, les tours antiques se profilent, sveltes ou massives,
dentelées, ajourées, crénelées; et de la ville sourdement ronflante, énorme et tassée
en masse sombre autour d'elles, montent au ciel encore limpide de lourdes vapeurs
grises, comme de tragiques encens.
Ces vieilles tours, dont les cloches bourdonnent, dans l'ombre et dans le vague de
la nuit qui tombe, c'est comme une résurrection grandiose et dominatrice du Passé;
et de la douce mélancolie du soir, qui, lui aussi, est le passé d'un jour, il semble se
dégager une tendre et rêveuse impression d'harmonie.
Le présent s'oublie et le souvenir évoque des visions. Il semble voir revivre les
formes et les couleurs d'autrefois: les pourpoints de soie et de velours, les belles
épées damasquinées, les grands chapeaux à plumes, les robes de brocart, les collerettes
de dentelles et les hennins; et les litières à palanquin, les haquenées aux selles si
richement brodées et les carrosses de pourpre et d'or: toute la glorieuse et rutilante
joie de l'oeil, dans le décor connu et féerique de quelque grand'place où les dorures
s'incrustent et s'entrelacent en lamelles et en festons parmi les colonnes, les architraves
et les frontons, qui au soleil couchant reluisent comme les fronts d'or tout pur des
vieilles maisons superbes.
C'est la vision, c'est le rève! - C'est le regret d'une beauté et d'une grandeur qui ne
sont plus! C'est la gloire détruite et morcelée, dont l'amoureux du Passé recherche
avidement jusqu'aux derniers débris et jusqu'aux traces les plus minimes.
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Ils existent, pourtant, ces restes, et combien beaux et émouvants encore! Qui dira le
charme intense dont s'attendrit notre sensibilité à l'aspect inattendu de tel petit canal
ou de telle minuscule ruelle, où, brusquement, du sein de la banalité des constructions
environnantes, surgit, pour ainsi dire, un groupe, une famille de vieux petits pignons
intelligents et souriants, se regardant, se mirant, serrés les uns contre les autres,
penchés les uns vers les autres, comme autant de petites choses vraies, saines,
solidairement existantes, vivantes et vibrantes, au milieu de la tristesse morne et des
négations esthétiques qui les entourent? Leur faiblesse relative, leur rareté toujours
plus grande, leur destination fatale à disparaître un jour, sans doute totalement, sous
la poussée de plus en plus envahissante des bâtisses utilitairement modernes, nous
les rendent précieuses, infiniment.
Nous les cajolons du regard, nous les protégeons de nos espérances et de nos
voeux, nous calons d'un support idéal et invisible leur toiture fléchie, leur mur bosselé,
leurs ogives effritées, de crainte que la main destructive de l'homme restaurateur,
retoucheur, n'y restaure, n'y retouche quelque chose. Leur forme et leur couleur sont
gravées en apparitions définitives dans notre mémoire et la moindre altération des
contours et des tons bien connus nous choque et nous blesse. Elles semblent, dans
leur faiblesse et dans leur petitesse, les prolétaires de ce Passé, dont les grands
monuments, les beffrois, les halles, les cathédrales sont les magnats et les princes.
Ceux-ci restent généralement vénérés et respectés. Ils demeurent la gloire et
l'orgueil des villes qui les possèdent; et l'outil restaurateur n'y touche parfois,
heureusement, que d'un geste révérencieux et timide. Aussi bien, dans quelquesunes
des cités que glorifient ces merveilles d'autrefois, la vie du grand Passé est-elle restée
puissante et d'une noblesse dominatrice si intensement définitive, qu'elle y paraît
contraindre à jamais, dans une médiocrité insurmontable, l'expansion plus banale de
l'existence de nos jours. Telle, Bruges, Bruges-la-Morte, reine silencieuse du grand
Passé flamand! Le silence y règne, impérieux, austère et morne, un vrai silence de
Venise. Les rues et les maisons modernes y détonnent en formes triviales, en faux
bariolages, en puéril
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clinquant. La voix des choses y parle par le grave son des cloches. C'est la voix même
de l'antique cité; et le moindre cri ou chant moderne semble y jeter dans le silence
du recueillement comme des échos répercutés d'alarme.
Vains regrets d'un passé qui ne doit plus revivre...
Là, où, autrefois, le tisserand artiste, penché sur son métier dans la pénombre des
petits carreaux verdâtres, oeuvrait, avec amour et patience, de lentes merveilles de
dessins et de couleurs, se dressent à l'heure qu'il est les accablantes fabriques. Les
jolies ruelles tortueuses aux tout petits pignons pressés, serrés les uns contre les
autres, dans une gamme de nuances infiniment harmonieuse, sont devenues de larges
et rectilignes artères aux tons neutres, avec de hautes, et spacieuses, et droites
habitations; et au lieu du lent carrosse et du noble palefroi s'y meuvent, rapides,
bruyantes, bruissantes et cahotantes, les locomotions modernes. - L'homme et la
femme y courent, agités, préoccupés, cherchant on ne sait quelle chose, que nul ne
semble découvrir. C'est l'agitation compacte, pressante, bousculante de la lutte pour
l'existence. L'objet d'art d'usage journalier, qui était un des charmes du ‘home’ jadis,
l'objet consciencieusement travaillé, ciselé, buriné avec amour par un créateur sensible,
ne se crée plus, ne se demande plus. Le temps manque, et aussi l'argent. Il faut l'article
utilitaire, hâtivement fabriqué, aussitôt remplacé qu'usé et à portée de toutes les
bourses. On ne demande presque plus nulle part l'oeuvre individuelle de l'homme,
où il a mis quelque chose de son âme, on veut le travail égal et anonyme des machines.
- Et celles-ci sont souvent fortes et belles, d'une beauté et d'une grandeur chaque jour
plus parfaites! Une filature! un tissage mécanique! Quelles admirables merveilles!
On s'oublie pendant des heures à contempler ce travail puissant et régulier, ce rythme
grandiose et superbe de l'oeuvre mécanique! Ces beaux métiers, dont chacun fait,
avec une si suprême aisance, la besogne de tant de bras et de cerveaux humains, ne
dirait-on pas qu'ils sentent, qu'ils jugent et qu'ils pensent? Quelle étonnante révolution
des choses! Autrefois, l'artisan pensait et la machine rudimentaire était l'interprète
souvent rebelle et peu sensible de sa conception. Aujourd'hui, ne dirait-on pas que
la mécanique, créée et
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grandie jusqu'à l'immense par le génie de l'homme, en est arrivée à posséder une
intelligence et une faculté de conception supérieurement intrinsèques, dont elle
communique la sensibilité raffinée à l'artisan réduit au simple rôle de manouvrier?
Ne dirait-on pas la mécanique devenue homme et l'homme devenu mécanique? Ne
dirait-on pas une récompense, une consolation et un repos, offerts par la nature à
l'homme, comme prix de tant d'efforts, de tant d'études et de recherches constantes?
Hélas! nous touchons ici au problème d'une grande douleur sociale. La mécanique
admirable a fait du bien et elle a fait du mal. Elle a donné du pain et du repos et elle
en a retranché. Des forces contraires, adverses, des nécessités, vitales peutêtre, de
concurrence et partant d'existence, mais parfois aussi des forces sans mobile élevé
injustes, ont amené des situations de tristesse et de rancune, là où un espoir, qui ne
paraissait pas une vaine illusion, était censé apporter à tous un peu de bien-être et de
bonheur. L'ouvrier se sentit, non sans raison, menacé et frustré et il se solidarisa
bientôt, comme au temps des métiers et des gildes d'autrefois, et devint cette grande
force de coopération économique, sociale et politique qui, actuellement, érige partout
ses dépôts, ses temples et ses tribunes dans les cités flamandes. Ce sont d'intenses
centres de vie collective et peut-être d'ardents foyers d'avenir. Là s'élaborent, parmi
des erreurs et des mécomptes sans doute, mais dans l'ardeur d'un réel désir de justice,
bien des recherches de vérités encore voilées; là, dans tous les cas, vibre une
vigoureuse et incessante activité, qui se répand au dehors et coule, comme une onde
frémissante et rafraîchie, de tous côtés en mille artères ramifiées.
Le contraste est grand, dans nos villes flamandes, entre cette activité militante,
manifestée au grand jour de l'existence moderne, et de la vie séculairement enclose
des couvents sombres et des calmes et riants béguinages. C'est du passé encore, avec
de lointaines réminiscences, à la fois consolatrices et apeurantes, de troubles et
complexes images d'inquisition, de souffrance, de charité et de douceur. - Puis, aux
extrêmes faubourgs des villes, un autre élément, très curieux, s'est implanté et peu à
peu très largement répandu: c'est
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l'élément rural des immigrés de la campagne. Ils sont venus habiter les villes, ouvriers
pour la plupart, dans tel faubourg où aboutissait naturellement la route de leur village;
et aux portes des cités se sont ainsi formés plusieurs noyaux campagnards, où
persistent les habitudes et où continuent à se parler les différents dialectes régionaux.
Ainsi apparaissent les villes flamandes, de même que toutes les cités à la fois
anciennes et modernes, comme de grands phalanstères non amalgamés, où le passé
se dresse, sévère, charmant ou fruste, tout à côté de l'actuel, du banal et du connu de
nos jours. Certes, il y a manque d'ensemble et d'harmonie entre deux éléments aussi
disparates; mais combien sont belles nos grandes villes flamandes, même les moins
belles, même les plus déshonorées par de fâcheuses restaurations ou par des
embellissements absurdes, comparées à ces monstrueuses agglomérations des
Nouveaux-Mondes, à ces barbares New-York, à ces sinistres Chicago et Melbourne,
dont la laideur couleur de boue, correcte et tracée au cordeau, révolte chaque fibre
esthétique de l'âme et semble un outrage provocateur et suprême à tout ce qui fut
jamais apparenté au sentiment et à l'expression de l'art.
Nous avons été un moment menacés de cette contagion envahissante du
lugubrement laid, il y a quelque vingt années. Certaines de nos villes commencèrent
à se créer de ces carrés, de ces pâtés de maisons toutes semblables, de même forme,
de même hauteur, de même couleur, de même hideuse laideur. Le mal, heureusement,
fut enrayé, on s'arrêta avant d'en être arrivé aux abominations des ‘flat-houses’ et
des ‘sky-scrapers’ américains ou australiens; et depuis lors un goût plus élégant, plus
varié, une esthétique plus spontanée et plus individuelle semble avoir rajeuni
l'architecture de l'habitation nouvelle. Elles sont souvent jolies, riantes et fraîches,
ces maisons des nouveaux faubourgs élégants de nos villes, si diverses de formes et
de couleurs, d'un charme parfois un peu cherché et mièvre, mais décoratif tout de
même, avec les petits balcons, les jardinets et les terrasses fleuries; et on y sent comme
un désir de retour vers la nature, vers la source vraie de tout charme et de toute beauté.
A mesure que l'on se rapproche de la campagne, les habitations apparaissent moins
serrées les
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unes contre les autres, elles s'élargissent, et bientôt, ne se touchant plus, deviennent
des villas et des cottages, enfouis dans la verdure de jeunes et frais jardins. Ne serait-ce
point là la ville de l'avenir, une cité fleurie et verdoyante, cont les maisons ne se
toucheraient pas, une immense et salubre ville de maisons de campagne, où les
moyens de communication, sans cesse perfectionnés et plus rapides, supprimeraient
les trop longues distances?
Parmi les villes de Flandre qui intéressent, charment et émeuvent peut-être le plus
profondément notre sensibilité, sont les petites et les très vieilles, comme Ypres,
Furnes, Dixmude, Audenarde, où la vie moderne, plus encore qu'à Bruges, est assoupie
et comme écrasée sous les vestiges de la puissante grandeur passée. Là, rien ou
presque rien de disparate. On sent l'impuissance définitive de la petite provinciale
de hasard contre la grande dame souveraine de jadis. Il faut les voir, groupées, tassées,
comme des petites bêtes cherchant appui et protection, toutes ces vieilles maisonnettes,
accrochées et collées comme des huîtres aux solides et noires assises de ces hautes
cathédrales, de ces halles immenses, de ces hôtels de ville et beffrois gravement
somptueux. L'antique loi féodale du suzerain et du vassal, du serf esclave et du maître
protecteur, semble y régner encore. Ici, nulle hostilité, nulle lutte active ou latente
entre le présent et le passé; on dirait l'existence de donjon et de chaumière encore,
et cette impression augmente par le recul et la distance de la vision apparue. Voyez
de loin, par exemple, Audenarde, cette apparition exquise du passé, dans la jeune et
fraîche verdure éternellement renouvelée de son vallon. C'est un charme! L'immense
et grise tour de Sainte-Walburge domine, telle une géante débonnaire, le groupement
des petits toits serrés tout autour d'elle, comme un grand et grave berger domine son
timide troupeau. L'hôtel de ville reluit, tout dentelé de pierres et d'or, et le guetteur
d'or, au haut du clocheton, étincelle dans l'azur ainsi qu'un jeune Dieu, invulnérable,
maître et gardien adoré de tout un petit peuple. Et tout autour de la petite cité,
surgissent ci et là d'autres vieux murs et donjons protecteurs, tout un rempart de
solide et sereine vieillesse, qui domine, protège et garde, éternellement.
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L'âme et la pensée des villes flamandes, qui s'exprimaient jadis presque exclusivement
dans la seule langue nationale flamande, ont subi, au cours des temps, comme sous
une force fatale et invincible, l'infiltration dominatrice et progressive de la langue
française. Cette influence conquérante fut bientôt telle, notamment dans les classes
aisées de la société, que la langue française y parvint à remplacer presque totalement
la langue flamande. Bientôt le flamand, confiné dans ses divers dialectes, ne fut plus
que la langue des paysans, du peuple et de toute la petite bourgeoisie des villes
flamandes, et ne s'entendit plus dans la bouche des personnes de situation plus élevée,
que lorsqu'elles s'adressaient à des inférieurs.
On sait quelles luttes et quelles colères suscitèrent et suscitent encore, les efforts
des apôtres du flamingantisme, pour rendre à la langue nationale flamande le rang
et l'importance qui lui sont rationnellement dus. Hélas! il faut oser le dire, la noble
cause eut souvent comme chefs de déplorables défenseurs, qui lui firent infiniment
plus de mal que de bien. Des agitateurs brouillons s'enthousiasmèrent à faux, et, sous
prétexte de défendre la langue et la nationalité flamandes, s'ingénièrent avant tout à
invectiver la langue et la nationalité françaises. Leur ignorance et leur incapacité
furent aussi énormes que leur présomption. Eux, les défenseurs attitrés et presque
patentés d'une langue nationale flamande, qui était toute à ressusciter des divers
dialectes, ne parlaient jamais, en dehors de leurs séances officielles, cette langue
qu'ils avaient mission de faire revivre et respecter, mais pataugeaient eux-mêmes en
plein patois, ou, plus souvent encore, parlaient quelque français approximatif. Ils
ignoraient leur littérature et méprisaient les vrais efforts de quelques artistes
consciencieux et travailleurs; et, lorsqu'ils sortaient parfois de leur inertie veule,
c'était presque toujours pour commettre les plus inconcevables maladresses.
Mais, si nous estimons qu'on ne saurait être d'appréciation trop sévère à l'égard
de ces mauvais chefs de jadis, qui ont discrédité une cause si belle, il faut s'empresser
de reconnaître avec joie que ceux d'aujourd'hui ont une conception infiniment plus
haute de la noble et juste lutte. Les chefs nouveaux
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ne procèdent plus d'après le système absurde de haine contre l'étranger, mais d'après
celui de véritable et de fécond amour pour la langue et la patrie flamandes. Ils ont,
ce qui manquait tellement aux autres, la vraie fierté nationale, et leurs efforts tendent
à propager et à communiquer cette fierté tout autour d'eux! Ils respectent leur langue,
à laquelle ils rendent chaque jour, avec une ténacité soutenue, un peu de sa beauté
et de son lustre et ils exigent que d'autres la respectent et la défendent comme eux.
Le ronflement des mots creux leur est hautement déplaisant, ils chantent le moins
possible les Vlaamsche Leeuw et autres chants de bravoure vide et ne se
compromettent pas dans des célébrations et des manifestations où leur idéal plus pur
n'a rien à voir; mais lentement et sûrement, ils se contentent de poursuivre, à travers
toutes les classes de la société, la conquête de leurs justes droits, avec une ferveur,
une dignité et un calme, qui paraissent bien devoir aboutir à un définitif triomphe.
Ils auront accompli une oeuvre vraiment grande et belle, car ils auront rendu aux
Flamands leur réelle nationalité longtemps compromise et même perdue. Nous
sommes Belges, politiquement, et nous pouvons aimer d'un grand amour notre
Belgique comme une patrie nouvelle; mais la vraie, l'ancienne, la traditionnelle, elle
dont nous, Flamands, portons les racines profondément pénétrées au coeur même de
notre sol, c'est la Patrie Flamande, le coin de terre, ville ou campagne, dont nous
sommes pour ainsi dire les authentiques produits vivants, et où peuvent, certes,
pousser et fleurir des plantes étrangères, peut-être bien plus grandes et bien plus
éclatantes, mais jamais aussi profondément, aussi matériellement, aussi naturellement
saines et vraies...
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Appréciation sur Georges Eekhoud
La belle prose ardente, fière et âpre de Georges Eekhoud fut un des cultes de ma
jeunesse.
Il m'est agréable de pouvoir dire au maître, que les années n'ont nullement attiédi
la ferveur de ce culte, et que son oeuvre totale m'apparaît aujourd'hui aussi jeune et
aussi forte qu'à l'heure de mes premiers enthousiasmes.
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À propos de Amoureuse
Toneelspel van Georges de Porto-Riche
Enquête van Henri Habert
Monsieur,
Votre question à propos d'Amoureuse, sans-que vous l'ayez peut-être essentiellement
voulu, est bien d'actualité. En effet, le monde vit sous une loi morale, - mettons:
immorale -, à la fois antique et nouvelle: celle du droit du plus fort!
L'Allemagne dans cette guerre, s'est chargée de nous en donner encore une fois
toute la signification.
L'homme est plus fort que la femme, c'est pourquoi il fait les lois. Faisant les lois,
il les crée donc à son avantage et tyrannise ainsi la femme parce que celle-ci est
faible. Tout cela est bien naturel et bien simple, aussi simple que la violation de la
neutralité Belge par l'Allemagne, puisque l'Allemagne est forte et que la Belgique
est faible.
Vous me demandez si cela est juste. Non, ça n'est pas juste. Mais est-il juste que
le loup féroce dévore la douce brebis? Vous me répondrez peut-être que ceci est
juste, parce que c'est dans l'ordre naturel. Mais alors nous sommes d'accord. L'ordre
naturel étant que le loup devore la brebis, il est aussi dans l'ordre naturel que le mari
tyrannise sa femme et que l'Allemagne puissamment armée, s'empare de la Belgique
sans défense. C'est une et même chose. L'exercice du droit du plus fort.
Aussi, pourque la femme obtienne les mêmes droits que l'homme, faudra-t-il
d'abord qu'elle les puisse conquérir sur l'homme par la force, soit physique, soit
morale.
Mais je ne crois plus à cette dernière et quant à l'autre, il lui faudra encore beaucoup
de gymnastique.
Veuillez agréer mes salutations confraternelles.
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Souvenir de jeunesse
à G. Hasselman
La Lys en Flandre est une rivière bien douce et bien charmante...
Douce, et paisible, et heureuse, elle coule très lentement, elle coule à peine, au
long de ses noeuds lâches et de ses boucles allongées, entre des rives fleuries et
vertes, qui, légèrement ondulent.
Une poésie intime l'enveloppe et l'environne. On a toujours envie de parler
doucement et de sourire sur les bords enchanteurs de la Lys. On y voudrait, comme
l'alouette, planer très haut dans le ciel pâle et calme et y chanter la mélodie sereine
des joies simples et claires: de la fertilité des belles campagnes, de la noblesse de
l'utile travail, du charme berceur des repos mérités.
Les champs luxuriants et embaumés descendent de loin en pentes allongées vers
la Lys. On les dirait comme attirés d'un glissement irrésistible; on dirait qu'ils veulent
voir et jouir, et baigner dans la douceur exquise de l'atmosphère qui se dégage de la
Lys.
Il y a des fermes sur les bords, et des villages, et des moulins et des clochers. De
blanches maisonnettes s'y mirent, avec des volets verts et des toits roses. Des arbres
s'y penchent, grands écrans de saine verdure sur le ciel bleu; et des barques y glissent,
grises, silencieuses et lentes, avec un pêcheur qui descend son filet ou qui laisse
pendre sa gaule. Et partout dans les beaux pâturages se meuvent les riches troupeaux:
ici les vaches brunes et blanches, pareilles à de très grandes fleurs brillant au soleil
sur la nappe verdoyante; là les fortes juments et les poulains folâtres, qui soudain,
parfois, partent, crinière au vent dans un galop désordonné et bref, faisant trembler
le sol et s'envoler les mottes de terre.
Puis, peu à peu, à mesure qu'on descend vers le sud, l'aspect
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de la rivière et du pays changent. Une vie plus intensive se manifeste, l'aire est plus
habitée, les grandes métairies se multiplient, des cheminées d'usine s'élèvent, l'onde
ellemême semble vibrer d'une agitation secrète et bientôt apparaît, à droite, à gauche,
sur les deux berges plates, un large et long fourmillement de petits cônes grisâtres,
qui semble s'étendre et se multiplier à l'infini avec les sinuosités capricieuses de la
rivière. Un monde de travailleurs y est occupé; des chalands se chargent ou se vident,
des meules s'érigent ou se disloquent, de lourds chariots vont et viennent et
l'atmosphère entière est saturée d'une odeur douceâtre et pénétrante, qui semble
l'odeur même, vitale et chaude, de tout un peuple et de tout un pays en travail
absorbant et effréné.
C'est le pays du lin, la contrée la plus riche et la plus prospère de la Flandre! Riche
et forte avec exubérance; belle d'une poésie particulière et farouche; belle et noble
de son ardeur vivace au grand air, au grand soleil, au grand travail!
Souvent, jadis, je venais dans ce pays. J'y avais des affaires. Généralement, j'y passais
trois fois par semaine. J'arrivais par un des premiers trains du matin et puis, à pied,
je faisais des lieues, suivant la rivière, allant d'usine à usine, de métairie en métairie.
J'aimais cette vie, je me sentais heureux dans ce milieu. Maintenant encore, quand
j'y pense, quand je songe à ce pays que j'ai tant aimé et que je ne reverrai peut-être
plus, je sens des bouffées de chaleur et de tendresse émue me monter au coeur. Je
marchais d'un pas alerte et vif le long des sentiers embués de rosée, je regardais les
choses de mes yeux enthousiaster et clairs, j'échangeais un bonjour enjoué avec les
passants et parfois je faisais un bout de causette avec eux. J'avais cet âge heureux où
l'on sent que le monde vous appartient et où l'avenir apparaît comme un vaste horizon
de lumière qui ne recèle que bonheur et beauté!
Il y avait encore pour moi un autre charme étrange et tout particulier à ces
excursions. Chaque fois, régulièrement, au même endroit et à la même heure, je
rencontrais sur ma route une jeune paysanne accorte et jolie!
Elle avait des yeux et des cheveux noirs, des joues roses et un
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doux et caressant sourire. Elle me disait bonjour, souriait et passait. Je répondais de
même et c'était tout.
C'était peu, mais cela suffisait au léger bonheur, à la félicité ambiante qui était à
cette époque comme l'atmosphère même de mon insouciante vie. J'ignorais son nom
et je n'éprouvais nul besoin de le connaître. Je ne savais si elle avait un amoureux,
qui sait! un mari, un amant peut-être. Tout cela m'était indifférent; il me suffisait de
la voir, de la rencontrer de nouveau à chacun de mes voyages et de recevoir son gentil
salut et son joli sourire, de même que je revoyais chaque fois avec le même plaisir
la Lys charmante avec ses poétiques méandres, avec ses berges et ses rives, avec les
champs, les fermes et les arbres, avec les moulins et les clochers, avec toute la vie
ardente et magnifique de ma belle Flandre, au grand soleil d'été.
Car je n'y venais que l'été, dans ce pays du travail et du lin. J'y arrivais comme un
oiseau migrateur, attiré par la belle saison; et avec les feuilles mourantes je
disparaissais, pour n'y plus revenir avant le renouveau prochain.
Alors, parfois, pendant le long hiver, je pensais vaguement à elle. Que faisait-elle
durant ces jours d'une infinie tristesse, lorsque la bise hurle et siffle dans les cîmes
dénudées, lorsque de noirs nuages semblent peser comme des montagnes de plomb
sur la campagne désolée ou lorsque les frimas et les brouillards l'enveloppent et la
noient ainsi qu'une chose vague et molle, qui a cessé de vivre! Etait-elle là, dans une
de ces grandes fermes tristes et sombres, assise au coin de l'âtre, auprès des vieux et
des vieilles, à écouter de dolentes histoires de jadis; ou travaillait-elle à des besognes
rudes, comme font les autres gas et filles de fermes? Et la reverrais-je au printemps,
comme les autres années, jolie et accorte, me souriant de ses beaux yeux et de sa
bouche rose, heureuse, elle aussi, de revoir ce monsieur qu'elle rencontrait toujours
sans le connaître, ce jeune inconnu insouciant et heureux, qui lui rendait fidèlement
son salut et son sourire et qui tous les ans s'en revenait et repartait mystérieusement
avec les beaux jours, avec les fleurs et les oiseaux?
Je ne savais et, quelquefois, je souffrais de ne pas savoir. Je me reprochais de ne
pas connaître au moins son nom, et d'ignorer
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totalement ce qu'elle faisait et où elle demeurait. Et bien des fois je me promettais
de lui demander tout cela à la saison prochaine. Mais lorsque la saison nouvelle était
venue et que je la rencontrais de nouveau comme tous les ans, fraîche, jolie, souriante,
toujours à la même heure et à la même place, cela suffisait à mon facile bonheur et
je passais, affable et enjoué, sans rien lui demander.
Qui salt? Peut-être craignais-je instinctivement de déflorer une douce illusion, une
tendre poésie? Pourquoi aurais-je demandé et qu'est-ce que j'aurais demandé? Je ne
désirais rien,... rien de plus que cette rencontre régulière et fugitive, ce doux frôlement.
Ce charme illusoire né d'un regard, d'un mot et d'un sourire.
Combien de printemps, combien d'étés, combien d'autommes l'ai-je ainsi vue et
rencontrée? Je ne sais plus. Les ans ont passé et tout cela est si lointain, si inaccessible
à présent. Je ne comprends même pas comment ni pourquoi le souvenir s'en impose
encore en ce moment, et s'en impose avec une force si grande et si tenace, comme
une obsession.
Ce dont je me souviens, c'est qu'un jour de printemps, à l'un de mes retours, je ne
la rencontrai pas. J'en fus frappé. J'étais tellement habitué de la voir, j'étais si sûr
qu'elle devait être là, à telle heure, à telle place, que j'eus l'impression décevante
comme si, à mon insu, quelque chose d'important avait été changé à ma propre vie.
J'en fus troublé et vaguement inquiet. J'étais mécontent et agité, comme si l'on m'eût
caché une chose que j'avais le droit de connaître. Je n'osais pourtant pas m'informer
d'elle; une sorte de fausse honte, d'étrange pudeur me retenait. Je finis par chasser
l'impression désagréable de mon esprit en me disant que, sûrement, je la retrouverais
à ma prochaine visite.
Mais je revins et je ne la revis point. Alors je souffris réellement. Je m'arrêtai
peiné, à l'endroit fixe de nos rencontres inévitables, je consultai l'heure qui était celle
de tous les autres jours, je regardai longuement la berge sinueuse, et les peupliers
qui gazouillaient au vent, et les grandes fermes, qui se tassaient au loin, dans
l'opulence de leurs vergers; je contemplai d'un long regard préoccupé toutes ces
choses si familières et si connues et je me demandais qui pourrait bien m'éclaircir
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cet absorbant mystère, lorsque je vis s'avancer à ma rencontre un jeune garçon
inconnu, un enfant qui tenait quelque chose de blanc dans sa main. Il ralentit sa
marche en me voyant et une sorte de gêne rosit sa timide figure. On eût dit qu'il
voulait m'aborder et n'osait point.
- Est-ce moi que tu cherches, mon gas? lui demandai-je avec douceur.
Il me considéra longuement, comme s'il analysait scrupuleusement tous les détails
de mon visage. Enfin il répondit, quelque peu hésitant:
- Peut-être bien, monsieur.
A mon tour, je l'examinais avec attention. Il avait des yeux vifs, des cheveux noirs
et des joues fraîches. L'expression de ses traits ne m'était pas tout à fait étrangère. Je
devais l'avoir rencontré déjà, ou il me rappelait une physionomie bien connue.
- Et que me veux-tu, mon petit? dis-je, avec un sourire encourageant.
Il me tendit l'objet qu'il tenait dans sa main. Instinctivement, avec un léger frisson,
je reculai d'un pas. La chose qu'il m'offrait était une de ces cartes mortuaires à image,
encadrées de deuil, comme on en distribue dans les églises de Flandre, après un
enterrement. Mon geste le troubla. Une expression de grande déception et de tristesse
assombrit soudain sa juvénile figure et je vis scintiller des larmes dans ses yeux.
- C'est de ma soeur, dit-il d'une voix rauque.
De sa soeur! Que voulait-il dire et qui était sa soeur! Brusquement j'avançai la
main et pris la carte. Au milieu se trouvait la pâle reproduction lithographique d'un
portrait de jeune fille et au verso, sous la tragique croix noire, je lus un nom, un doux
nom et deux dates, de naissance et de décès, bien rapprochées... Mes yeux se voilèrent,
ma main trembla. C'était elle!...
Alors, le jeune gamin parla. Sa soeur était tombée malade durant l'hiver. Longtemps
elle avait toussé, puis elle avait craché du sang. Lentement, elle s'était sentie dépérir;
et, dans sa maladie, souvent, bien souvent elle avait parlé de ce monsieur si aimable
et si poli qu'elle rencontrait toujours l'été et dont elle ignorait le nom. Elle aurait
voulu le revoir, elle eût
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voulu lui écrire, parce qu'elle s'intéressait à lui et qu'elle croyait que lui aussi
s'intéressait à elle. Mais elle ne savait où le trouver. Alors, avant de mourir, elle avait
fait faire son portrait, qui serait reproduit sur l'image de deuil distribuée à l'église.
Et son petit frère avait dû lui promettre qu'il en garderait une, pour la remettre en son
nom, comme souvenir, au monsieur étranger, lorsqu'il reviendrait à la saison nouvelle,
comme tous les ans, dans le pays du lin...
Je ferme les yeux et du fond de l'exil je contemple en mon souvenir attendri, cette
douce et tendre image d'un lointain passé.
Je vois la rivière sinueuse, reflétant entre ses berges vertes l'immensité d'un ciel
bleu sans nuages; je revois les grands peupliers de la rive dont les feuilles transparentes
gazouillent au vent; je revois au loin le clocher du village, les cheminées d'usines,
les moulins et les fermes; je revois la vie ardente des travailleurs courbés à terre et
la calme traînée des chalands qui glissent sur l'onde; et puis je vois et j'entends ce
jeune gamin doux et timide, qui m'apporte le dernier souvenir de sa soeur.
Je n'y suis plus retourné. Je n'y retournerai jamais peut-être. Mais avant de quitter
le jeune gas, je lui ai demandé où habitait sa soeur et de loin il m'a montré une petite
maison solitaire, sur un léger coteau, près d'une route blonde, au milieu des champs.
Elle est blanche avec une plinthe noire et un toit de chaume. Elle a une petite porte
et deux petites fenêtres. Elle est entourée d'une haie vive dans laquelle il y a une
petite grille peinte en gris et un noyer géant l'ombrage, comme un immense parasol.
C'est là qu'elle habitait... J'ai demandé au gamin dans quelle chambre elle était
morte et il m'a indiqué la fenêtre à gauche, à demi cachée par le tronc du noyer.
Je ferme les yeux et je songe. Existerait-elle encore, l'humble chaumière blanche
et grise, seule sous son immense noyer, sur le léger coteau? A-t-elle résisté aux ans
et aux tourmentes et qu'est-elle devenue dans le cataclysme épouvantable, qui a
ravagé et dévasté la patrie?
Est-il resté au moins, pendue au pauvre mur blanchi, encadrée de deuil et
pieusement ornée d'une petite touffe fanée de
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buis bénit, une douce et pâle image à moitié effacée par le temps, image pareille à
celle que j'ai reçue et qui dort, elle aussi, depuis de longues années au fond d'un vieux
bahut en Flandre, comme dort, du repos éternel, dans la terre natale et sacrée, la naïve
et charmante inconnue, que je n'avais fait qu'entrevoir dans la vie et qui pourtant, à
l'heure dernière, avait pensé à moi.
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Enquête sur l'influence de l'esprit français en Hollande
La Haye 18 déc. '16
Généralement, en Hollande, on est assez en retard sur le mouvement artistique et
littéraire français. Le succès du jour est rarement le même dans les deux pays. Telle
oeuvre, depuis tout un temps célèbre en France, demeure encore longuement ignorée
ou méconnue aux Pays-Bas. L'infiltration, l'assimilation se font, mais lentes; et je
crois qu'il en est ainsi pour tous les arts.
La sympathie, par contre, y est toute spontanée et vive pour la France. On l'aime
et on l'admire.
Je crois, et je crains, que les français n'apprécient pas assez ce sentiment. Pendant
le séjour assez prolongé que j'ai fait cet été en France, il m'est arrivé plus d'une fois
d'entendre parler des Hollandais et de la Hollande en termes peu sympathiques. Et,
malheureusement, comme il arrive presque toujours en pareil cas, on généralisait. Il
y avait les bons et il y avait les mauvais; et la Hollande comptait parmi ces derniers.
C'est fâcheux et ce n'est pas juste. Certes, en Hollande, par des causes et pour des
raisons très diverses, une partie de la population est germanophile; et le ton de certains
grands journaux qui d'ailleurs, selon moi, ne traduisent pas le sentiment public, n'y
est pas de nature à modifier cette impression. Mais, - et j'insiste vivement sur ce fait,
- il ne s'agit que d'une partie de la population. Ce sont, par exemple, beaucoup de
chefs militaires, admirateurs naturels du militarisme allemand (peut-être parce qu'ils
n'en connaissent point d'autre); ce sont certains nobles, imbus de féodalisme allemand;
ce sont les gros marchands de Rotterdam et d'ailleurs, fournisseurs attitrés et opulents
de l'Allemagne. Mais, ce que j'ose affirmer sans crainte d'être contredit par qui connaît
bien la Hollande, c'est que presque personne dans le pays entier, même s'il est
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pro-allemand, n'y est anti-français. Je connais en Hollande d'innombrables
anti-Allemands, anti-Anglais, anti-Russes et anti-Japonais, mais je n'y connais pas
un élément anti-Français qui vaille la peine d'être cité.
Voyez, par exemple, le succès des fêtes de bienfaisance françaises aux Pays-Bas.
C'est vraiment par amour pour la France qu'on y va et qu'on y donne. C'est une
admiration profonde et presque sentimentale pour tout ce qui vient de France.
La France devrait savoir cela et ne pas l'oublier. Elle n'a aucun intérêt à s'aliéner
la sympathie si générale de ce petit peuple. Elle en a au contraire beaucoup à y
entretenir et à y cultiver les bonnes relations. Elle en a surtout à ne pas généraliser
et à ne point faire endosser à toute la nation la responsabilité d'un groupe, influent
peut-être, mais à coup sûr limité.
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La jeunesse de Maurice Maeterlinck
Deurle, 25 septembre 1922
Monsieur,
Vous me demandez quelques souvenirs sur la jeunesse de Maeterlinck. Je veux bien
vous dire ce que je me rappelle mais ce ne seront guère que quelques anecdotes sans
grande valeur. Il y a longtemps que je connais mon vieil ami et notre première
rencontre eut lieu par une radieuse journée d'hiver, sur la glace, aux prairies de
Tronchiennes. En ce temps-là il y avait encore de vrais hivers, avec de longues et
belles semaines de patinage.
Maeterlinck était grand amateur. Grand et fort, ‘costaud’, il patinait avec une
élégance et une aisance que j'admirais beaucoup. Il portait toujours un bonnet de
loutre profondément enfoncé sur la tête et cela lui donnait une apparence d'explorateur
polaire.
Je le voyais chaque jour, mais je ne connaissais pas son nom et je croyais, - je ne
sais pourquoi - qu'il s'appelait non pas Maeterlinck, mais Van der Mensbrugge. Un
jour, le sport que nous pratiquions et aimions tous deux, nous rapprocha et nous
échangeâmes quelques mots. Il savait qui j'étais; moi je l'appelai monsieur Van der
Mensbrugge. Il ne se donna pas la peine de m'expliquer qu'il se nommait autrement.
Nous nous revîmes, nous fîmes des excursions ensemble et, toujours, sans sourciller,
il se laissa appeler Van der Mensbrugge. Un jour, enfin, l'erreur s'élucida. Comme
je lui disais mon étonnement, il eut un geste vague et répondit: ‘A quoi bon? je ne
savais pas si nous deviendrions amis et, dans ce cas, l'erreur n'avait pas d'importance.
Maintenant, c'est différent!’
Depuis ce jour, nous sommes devenus et restés de très grands amis. La saison du
patinage finie, nous continuâmes à nous rencontrer. Comme tout bon Gantois, nous
avions ‘notre

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

854
café’, où l'on se retrouvait. C'était sur un coin, dans la rue Digue de Brabant et cela
s'appelait le café Albion. A partir de 11 heures du matin on y voyait arriver le peintre
Doudelet, Albert Guéquier, les De Busscher; puis, vers midi s'amenait Maurice, la
pipe aux lèvres, les poches de son pardessus bourrées de papiers et de journaux. Les
lisait-il, ces journaux? Je n'en crois rien; il y en avait trop. Mais il semblait éprouver
le besoin de les sentir dans ses poches. Cela faisait partie de son équipement, comme
sa pipe et sa blague à tabac. On parlait aussi très peu de littérature et d'art. On racontait
plutôt des farces, de ces bonnes farces savoureuses du terroir, qui faisaient rire
Maeterlinck d'un petit rire saccadé qui le secouait tout entier. Alors, il y mettait du
sien, il racontait des choses énormes, jouissant comme un gosse de ses propres
extravagances; il vous peignait une sorte de monde en folie, où la farce prenait des
proportions géantes.
D'autres jours, il était plus sérieux; il parlait art et littérature. Il avait alors un geste
bref et répété de la main droite, quelque chose de tranchant, qui accentuait ses paroles.
Il était loin d'être doux dans ses appréciations. Il exigeait aussi beaucoup de lui-même.
Mais il n'aimait pas parler de ses propres oeuvres. Lorsqu'on le mettait sur ce chapitre,
il avait pour habitude de couper court en quelques mots qui vous interloquaient: ‘Ah!
oui, cette vieille rangaine; cette blaaague...!’ (On eût dit qu'il y avait trois ‘a’ quand
il employait ce mot en de pareilles occasions.) C'était chez lui une grande modestie
et une sorte de gêne à parler de ses oeuvres. Il s'empressait de détourner la
conversation; il vous parlait de choses banales et même terre à terre, pour mettre
assez de distance. L'art, chez lui, était une chose profondément vénérée et secrète,
qui ne devait pas sortir de son tabernacle.
Nous sommes restés de très vieux et de très fidèles amis. Les circonstances de la vie
nous ont éloignés l'un de l'autre, mais jamais il ne reviendra en Belgique sans passer
quelques jours avec moi; et, à mon tour, j'ai fait des séjours répétés chez lui, dans
tous les endroits où il s'est fixé. J'ai vécu chez lui dans l'ancien pavilion de la rue
Raynouard à Passy, avec le beau vieux jardin qui descend vers la Seine; je l'ai visité
au château
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de Gruchet St-Siméon en Normandie, où il a passé quelques étés dans la belle solitude
pastorale et champêtre; je l'ai rejoint dans l'admirable abbaye de Saint-Wandrille où
l'on se perdait dans la dédale des salles, des tours et des couloirs; je l'ai vu enfin au
Midi, d'abord à Grasse, au milieu de ses fleurs et enfin à Nice, à la superbe villa des
Abeilles, où il semble avoir pris racine pour tout de bon.
Pour tout de bon?... Eh bien, non. J'espère encore qu'il reviendra un jour s'établir
dans sa bonne ville de Gand, dans cette belle cité virile, où il a passé sa jeunesse et
où il a trouvé les sources de son génie. Certes, il appartient au Monde, mais avant
tout il appartient à cette noble terre de Flandre, dont il est une des gloires les plus
grandes, peut-être la gloire la plus grande que cette patrie, si fertile en gloires, ait
jamais produit.
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La première lecture de L'oiseau Bleu
Je crois bien que j'ai été le premier à lire, et à entendre lire, cette merveilleuse féerie
de l'Oiseau Bleu.
C'était, - que d'années déjà! - aux Quatre Chemins, entre Cannes et Grasse, dans
le ‘mas’ dont Maeterlinck avait fait à cette époque sa résidence d'hiver.
Nous avions été par la montagne tout le jour; nous avions déjeuné dans une de ces
délicieuses auberges de campagne, que les touristes devaient ignorer longtemps
encore, un de ces endroits de générosité et d'abondance qui ont fait appeler la France
le pays du bon Dieu. Nous revenions heureux et un peu las et, comme plus personne
n'avait envie de bouger, Maeterlinck me proposa:
- Eh bien, veux-tu, pour finir la soirée, que je te lise quelques passages de l'Oiseau
Bleu, si ça ne t'embête (sic) pas trop? On conçoit mon enthousiaste désir! Nous étions
trois: Madame Georgette Leblanc, mon ami et moi, assis sous une espèce de véranda,
auprès d'une lampe, dans la douceur de la nuit étoilée et le parfum nocturne des fleurs
invisibles.
- Tu sais, c'est une scie; si ça t'embête... to n'as qu'à faire un signe, nous irons
fumer une pipe au jardin, répéta mon ami en prenant ses cahiers. Mais Georgette dit
d'un ton décidé:
- C'est une merveille. C'est la chose la plus belle qu'il ait écrite. Tu verras...
Nous nous installâmes et Maeterlinck se mit à lire. Il a la voix sourde, parfois,
dirait-on, lointaine. Il fallait écouter et suivre avec attention; mais, précisément, ce
côté un peu vague de sa diction, concordait admirablement avec cette merveilleuse
chose de féerie et de rêve qu'il évoquait devant nous. On entrait avec une douceur
imperceptible dans le domaine de l'enchantement, du surnaturel, de l'inconnu et du
mystère. Cela se fondait dans l'ambiance extérieure, dans le scintille-
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ment des étoiles, dans l'azur profond du ciel, dans le parfum flottant et capiteux des
jasmins et des tubéreuses. On sentait que le délicieux rêve avait pu se matérialiser
là, dans ce pays de beauté et de douceur, dans le calme auguste de soirées
innombrables, pareilles à celle dont nous jouissions autour de cette table, auprès de
cette lampe, où l'illustre maître, légèrement tassé dans son fauteuil, nous tenait sous
le charme de sa poésie sereine.
Combien d'heures sommes-nous restés là; je l'ignore. Parfois, Maeterlinck
interrompait sa lecture, en disant: C'est assez, voyons; cessons; ça devient une
rengaine. Mais, devant nos protestations véhémentes, il reprenait sa lecture; et nous
revenions sous le charme, au bercement monotone de sa voix un peu rauque, les yeux
perdus dans cette belle nuit odorante et étoilée, dont je garderai toute ma vie le
souvenir.
Là naquit et fut lue pour la première fois, cette merveille qui devait conquérir le
monde.
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‘Bazal’ en Flandre
Il nous arrivait régulièrement chaque été à la campagne, par un moyen de locomotion
qu'il désignait plaisamment du titre pompeux de ‘Rapide
Courcelles-Saint-Denis-Westrem’.
C'était, au départ, la petite gare tout près de la rue Rennequin où il habitait; et, à
l'arrivée, la petite gare de Saint-Denis-Westrem en Flandre, tout près de la maison
de campagne où nous passions l'été.
Il adorait ce petit voyage, par des routes d'intérêt plutôt local. Jamais il n'aurait
pris les grands express qu'il détestait comme les Palaces. Après avoir franchi la
frontière, le train s'arrêtait à Mouscron en Flandre où l'on trouvait de quoi déjeuner
au buffet de la gare. C'était simple et patriarcal; la locomotive restait là qui vous
attendait, soufflant comme une marmite bouillante; puls on remontait dans le train
et on traversait toute une Flandre riante avec ses maisons claires aux toits rouges
essaimées dans les champs, avec ses vieux clochers d'église et ses vieux moulins de
bois, avec sa belle rivière serpentante, - la Lys - où se reflétaient les grandes fermes
aux pignons pointus.
On l'attendait à la gare et c'était un tel plaisir de revoir sa bonne tête loyale et
sympathique. Il parlait, il racontait et nous étions ravis chaque fois d'entendre son
beau français de France. Mais lui, de son côté, s'amusait d'écouter un parler qui n'était
pas tout à fait le sien et il disait en plaisantant: ‘Dès que j'arrive en Flandre, j'enrichis
mon vocabulaire.’
Il rencontrait chez nous les vieux amis qu'il aimait beaucoup: Camille Lemonnier,
Verhaeren, Maeterlinck, le peintre Emile Claus. Surtout le peintre Claus. Cette
rencontre tous les ans renouvelée était pour Bazalgette (Bazal, comme nous l'appelions
familièrement) une source d'inépuisables joies. Il avait, en écoutant les récits que
nous prodiguait Claus dans
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son langage imagé et pittoresque, des éclats de rire, des crises de rire comme peu lui
en ont vu. Ce n'était plus du tout le garçon un peu grave que nous avions coutume
de voir à Paris, il semblait retrempé dans une sève nouvelle, tout à l'unisson de
l'ambiance, venu pour s'amuser et s'amusant comme un écolier en vacances, comme
un enfant. On ne parlait guère de littérature et d'art; on jouait au tennis, on faisait du
canotage et de longues randonnées en auto, toujours en compagnie de Claus. Je
conduisais la voiture, eux étaient assis à l'arrière et de temps en temps montaient
derrière moi des éclats de joie folle. Bazal me criait: ‘Arrête un moment, écoute, je
n'en eux plus.’ Alors, me retournant, je voyais Bazal riant aux armes, cependant que
Claus, gardant un sérieux imperturbable, riant seulement de ses yeux malicieux,
continuait ses histoires fantaisistes et renversantes. Je pense que peu d'amis ont connu
ce Bazal libéré de soucis que nous ne voyions d'ailleurs qu'en Flandre.
Il aimait la Flandre. Il en goûtait le charme intime et le pittoresque doucement
nuancé. Il aurait voulu parler notre langue et il s'y essayait parfois. Pas avec grand
succès. Il le faisait timidement et cela sonnait mi-allemand, mi-anglais. Il éprouvait
de la peine à s'assimiler les vrais sons flamands. Un jour je le trouvai en conversation
avec mon jardinier. Il s'exprimait en ce qu'il croyait être du flamand et le jardinier
lui répondait en ce qu'il croyait être du français. C'était baroque et hilare. Ils cessèrent
à mon approche.
Il aimait nos frustes pierres: cette vieille cité virile qu'est Gand; cette noble dame
qu'est Bruges. Certains coins peu connus des touristes l'enchantaient,
l'enthousiasmaient. Il admirait nos beffrois et nos cathédrales, mais extérieurement.
Il était tout à fait difficile, pour ne pas dire impossible, de l'amener à visiter l'intérieur
d'une église. Il redoutait le mauvais goût artistique qu'il ne manquerait pas d'y trouver.
Ce qui, par exemple, le dégoûtait absolument, c'était nos villes balnéaires. Il les avait
en horreur et plus elles prenaient de l'importance, plus il les détestait. Il m'arrivait,
pour l'embêter un peu, de lui proposer une excursion à Ostende, reine des plages! Sa
figure aussitôt devenait morose, se marbrait de
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dépit. ‘Un oeuf à la coque s'y paffe cinquante francs,’ disait-il. ‘Possible’, insistais-je,
‘mais c'est la reine des plages’. - ‘Ah! oui, la reine des plages!’ gémissait-il; et ne
disait plus rien. Il savait bien que je voulais rire, mais chaque fois, inévitablement,
il donnait dans le panneau.
Je lui montrais mon pays et lui m'apprenait à connaître le sien. Que de beaux voyages
nous avons faits ensemble en France! C'était lui qui fixait les itinéraires. Et, chose
curieuse, de même qu'il haïssait les Reines des Plages et les Palaces, il évitait le plus
possible les grandes routes unies et larges et droites, pour nous aventurer de préférence
dans des chemins tortueux et difficiles, mais pittoresques. Il n'était pas toujours
commode de trouver la route et la dextérité du chauffeur, comme la force de résistance
de la machine, étaient souvent mis à rude épreuve. On s'égarait, il fallait demander
son chemin et là il devenait vraiment capricieux et difficile. Il lui répugnait de se
renseigner auprès de l'habitant; il voulait retrouver sa route sur la carte et ce n'était
qu'en toute dernière instance et lorsque nous devenions impatients qu'il se risquait à
ouvrir peureusement l'une ou l'autre porte. Evidemment cela finissait toujours bien
et le soir il nous débarquait sains et saufs dans quelque bon petit hôtel bien simple,
où nous étions reçus avec une cordialité hospitalière et où l'on nous servait un repas
qui attestait le bon renom de la vieille cuisine française.
Alors, il était heureux et jubilait. ‘Dis, cela ne vaut-il pas cent fois mieux que ce
fade manger des palaces?’ Nous étions d'accord. A bas les palaces et vivent les bonnes
auberges où l'on est reçu comme un membre de la famille!
Un jour, au cours d'une de nos longues pérégrinations, il me parla d'un endroit perdu
dans la Lozère et qui s'appelait La Bazalgette. Ses ancêtres étaient originaires de
là-bas et toute sa vie il avait eu le désir de visiter ce trou. Il ne me demanda pas d'y
aller; il me demanda seulement, avec une timidité hésitante, si cela ne m'intéresserait
pas d'y aller. Nous étions à ce moment dans cette région admirable du Haut Quercy
et on voulait voir les gorges du Tarn. De Millau à Mende, par le
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causse de Sauveterre où se terrait La Bazalgette, ce n'était presque pas un détour et
nous fûmes bien vite décidés.
Je me souviens encore vivement de cette excursion. Nous avions quitté les gorges
du Tarn avant Sainte-Enimie et aussitôt ce fut une escalade fantastique, par une route
en lacets, du causse de Sauveterre. Jamais on n'avait vu pays aussi délaissé et aride.
Des blocs de basalte dans des champs caillouteux où poussait une herbe presque
invisible et tout l'horizon fermé en cirque par des montagnes nues et noires. De temps
en temps un paysan à cheval, tout noir avec un grand flambard, semblait sortir de
l'horizon de pierre, pour rentrer à l'autre bout du cirque dans l'horizon de pierre. Pas
un arbre ni un buisson, pas une maison, pas un taudis dans ce désert lugubre; rien
qu'une cabane, une seule, tout au fond, à un endroit où la route semblait bifurquer.
Bazal consultait sa carte routière avec passion. ‘Ce droit être tout, tout près d'ici’,
disait-il. ‘Arrêtons-nous un instant à cette cabane et renseignons-nous, si nous y
trouvons un être vivant.’
Ainsi fait. Bazal descend et cogne doucement à la porte fermée. Elle s'ouvre et
une vieille femme ratatinée paraît sur le seuil.
- Pardon, madame, est-ce par ici La Bazalgette? demande Bazal.
- C'est là! répond la bonne femme en désignant quelque chose tout droit devant
elle.
Nous regardons sans rien voir. Il n'y a que le désert.
- Là! Là! à cinq cents mètres! insiste la vieille.
Et tout à coup nous voyons! Une toute petite agglomération de blocs et de cailloux,
qui peuvent bien être des maisons! C'est tout bas, c'est couleur de terre, mais quelque
chose y vit, y remue et, en y regardant bien, nous découvrons un attelage de boeufs
qui traîne la charrue. Cela vit donc réellement, cela peut vivre; et c'est La Bazalgette,
le berceau de la famille de notre grand ami!
Nous laissons l'auto devant la cabane et nous suivons à pied un étroit chemin
raboteux. A mesure que nous avançons les habitations se dessinent et bientôt nous
marchons entre deux haies épineuses et basses par-dessus lesquelles des visages
effarés nous regardent. Un vieux paysan s'avance et nous
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salue très poliment.
- Vous désirez quelque chose, messieurs?
Bazal s'avance:
- Nous désirons voir La Bazalgette. C'est ici, n'est-ce-pas? Mes ancêtres viennent
d'ici. Je m'appelle Bazalgette.
L'homme sourit. Cette coïncidence de noms lui semble dire fort peu de chose.
‘Moi je suis le maire d'ici,’ répond-il simplement.
On se regarde et on cause. L'homme nous apprend que la Bazalgette compte ‘douze
feux’, qu'il y a une trentaine d'habitants, qu'on n'a pas d'église mais bien une école,
avec une institutrice qui a un élève. Il y a aussi un cantonnier, qui habite là,
précisément, où se trouve notre voiture. - C'est vite vu, La Bazalgette, conclut-il en
souriant; et il nous invite à venir goûter un verre de son vin, chez lui.
Notre ami est ému. Il aime la simplicité, la grande simplicité; mais ceci!... C'est
donc là qu'ont vécu ses ancêtres; c'est de là qu'il vient, en somme, et les types qui
nous entourent sont bien de sa race; ils lui ressemblent, physiquement!
Nous avons vu; nous ne pouvons guère nous attarder; le soir tombe et Mende est
encore loin. Des visages nostalgiques nous entourent. Nous distribuons des cigares
et nous serrons des mains. Le maire nous dit son nom. Il s'appelle M. Paradis!... Quel
nom pour habiter un tel endroit!
J'ai repensé à tout cela, par cette froide et brumeuse journée de janvier, quand nous
avons accompagné notre vieil ami, là-bas, en Normandie, au poétique petit cimetière
qu'il s'était choisi comme demeure dernière. Le convoi était en retard, le maire de
l'endroit attendait avec nous, ceint de son écharpe. Comme la bise devenait glaciale,
il nous invita à venir nous réchauffer chez lui. Il habitait tout près.
Nous entrâmes dans une vaste cuisine de vieille ferme normande où dans l'âtre
brûlait un grand feu de bois. Nous nous assïmes autour d'une longue table et on nous
servit du café bien chaud et une eau-de-vie délicieuse. Je pensai au vin aigre du
fermier Paradis, servi jadis avec la même cordialité hospitalière, dans ce trou perdu
de la Lozère.
Bazal avait apprécié cela; il en avait été touché; et je me disais
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qu'il en serait touché de même, s'il avait pu nous voir à ce moment. Oui, cette bonne
fraternité, cet accueil simple et sympathique, il aurait aimé cela. Quelques vieux amis
sincères autour de lui, ce maire-paysan si cordial, cette vieille cuisine de ferme aux
cuivres reluisants, ce pays et cette population qu'il connaissait si bien, oui, il aurait
aimé cela pour les adieux suprêmes; il n'aurait ni attendu, ni désiré autre chose. C'était
en harmonie parfaite avec sa vie.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

865

Onuitgegeven proza
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Een liefdesgeschiedenis
Groot was de opschudding in 't dorp, toen men er de overtuiging kreeg, dat Edmond,
de zoon van Mijnheer Stas, het hof maakte aan een der juffrouwen Cocasse, en wel
aan Mathilde, de oudste. Terstond geraakten de babbelkousen en kwâtongen in
beweging en, met allerhande min of meer [kwaad]willende bespiegelingen over deze
nieuwe liefde, werd de gansche geschiedenis der twee familiën nog eens herhaald.
Bepaald was 't een traditie bij de Stassen. De grootvader en stichter der brouwerij,
Anatole Stas, had een juffrouw Cocasse gehuwd; Sylvain, de vader van Edmond,
ook eene, van een tweede generatie en thans deed de zoon aanzoek bij een derde,
van een jongeren tak, nauw verwant tot de twee anderen. En telkenmale, van vader
tot zoon [waren] de huwelijken voltrokken geweest tot meerder eer en glorie der
Stassen, altijd de minst begoeden, en tegen dank en wil der Cocassen, een familie
van verwaande, hooggeleide buitenrenteniers.
Men hadde gezegd een weddingschap: De grootvader, door de ouders zijner bruid
smadelijk aan de deur gezet, had, gedurende vijftien jaar, met de hardnekkigheid van
het vaststaand denkbeeld het uur van trouwen afgewacht; de vader, al zoo koppig,
had grootendeels zijn geluk aan zijn slaafsche cameraderie met een der broeders van
zijn meisje te danken gehad. En, in die erfelijke halsstarrigheid welke de Stassen tot
het bezitten der Cocassen aan den dag legden, mengde zich ook als het ware iets
noodlottigs, in dezen zin, dat de Cocasse, ondanks haar ingeboren trots en, om zoo
te zeggen, in weêrwil van haar zelve, aan de bekoring bezweek, zoodra de Stas, de
vraatzuchtige en traditioneele verleider, tot haar verovering optrad. Overigens, in
die familie Cocasse waren de jongens een zeldzaamheid, terwijl de meisjes zich in
over-
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vloed vermenigvuldigden, juist als ware het van hooger hand bestemd geweest, dat
dezen onophoudelijk in de klauwen van genen zouden vallen.
Edmond dus, nauwelijks uit de kostschool gekomen, had de gewone hartstocht van
zijn ras gevolgd. Hij had zeer vaaglijk de bekoorlijkheden der drie juffers Cocasse
ontleed en, zonder eenige preferentie, maar door het instinct, dat de oudste eerst zou
trouwen aangestuwd, zijne keus op deze gevestigd. En terstond begon hij haar het
hof te maken op de manier zooals de Stassen dit begrepen.
De juffrouwen Cocasse, zeer godvruchtig, gingen elken morgen naar de mis.
Edmond, even vroom, liet niet na er zich insgelijks te begeven. In de schemerige
kerk, waar een zestal, aan lange zindraden hangende lampen eene weifelende klaarte
verspreidden, ontwaarde hij, vóór zich heen, de beweginglooze, op hare stoelen half
neêrgeknielde en een weinig voorovergebogene gestalten der drie juffrouwen Cocasse.
Altijd op dezelfde wijze gekleed, als rijke buitenjuffers, die aan de sierlijkheid der
snede de duurte der stoffen verkiezen, maar ongelijk van gestalte, kwamen zij even
stijf en preutsch voor, leelijk en onbevallig, met blonde haren en bleeke aangezichten,
die nog de ongezonde opzwelling der kostschooljaren schenen bewaard te hebben.
Zij hadden ieder twee, haar toebehoorende stoelen in de kerk die vóór en achter haar
stonden: een om er op te knielen, een om zich neêr te zetten, zoodat ze zich nooit
moesten omkeeren. Zij knielden neêr, zij zetteden zich, zij stonden op en maakten
kruisen op het voorhoofd en de borst, als nauwgezette onderdanigen aan de vereischten
van haren Godsdienst verslaafd.
Edmond zat enkele stappen achter haar, den blik gevestigd op Mathilde. Van
ongeveer denzelfden ouderdom als zij, kort en dik, was hij ook blond van haren, met
een rond, vriendelijk-popperig aangezicht vol kleine gele sproetjes in hetwelk alleen
de schitterende, zeer dicht bij elkander staande oogjes als het ware het vaststaand
denkbeeld van zijn stam verrieden. Sinds anderhalf jaar had hij de kostschool, waar
hij met bespottelijken uitslag de leergangen gevolgd had, verlaten en thans, als
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een eerste uitrusting tot het aanvangen van den traditioneelen strijd, reeds voor een
aandeel in zijn vaders zaken gëinteresseerd, sleet hij zijn tijd met doelloos in de
brouwerij rond te slenteren, met gapend op de straat te staan, met de aan het huis
beklante herbergen te bezoeken. Zeer slap, in 't kort, ondanks zijn wakker voorkomen,
en volkomen gebrek lijdend aan vrienden van zijn stand, verveelde hij zich akelig
op den buiten en kende nagenoeg geen ander tijdverdrijf, geen andere bezigheid dan
deze eenige: zijn hof maken aan mejuffrouw Cocasse.
Zijn hof!... het was, sinds ruim een jaar reeds, dit dagelijks bezoek in de kerk, die
samenwoning van een uur, die hem een indruk van kou en onmacht achterliet, terwijl
hij onvrijwillig bloosde onder de nieuwsgierige en spottende, op hem gevestigde
blikken der aanwezige kwezels. Gedurende een uur stond hij dáár, de oogen halstarrig
gericht op den rug van Mathilde; en toen ze zich eindelijk, na het sluiten der mis,
met haar beide zusters omkeerde om de kerk te verlaten, toen vermande hij zich en
waagde het, haar in het aangezicht te aanschouwen. Hijgend van ontroering ontmoette
hij haar kouden, levenloozen aanblik, zag hij dat bleek en ongezond gelaat, waarvan
de ietwat neêrhangende onderlip nog de mishagende uitdrukking verergerde, preutsch
aan zijne zij voorbijzweven. Dan bonsde zijn hart nog heviger en seffens boog hid
't hoofd neêr, overweldigd door de woedende blikken, die hij de twee andere zusters
hem meende te zien toesturen. Hij bezon zich nochtans, hij volgde haar buiten de
kerk en, op het kerkhof, terwijl hij het driepaar overstak, wendde hij, vaaglijk zijn
hoedje afnemend en zonder haar te durven bekijken, den onbehendigsten, en
boerachtigsten groet aan, dien men zich inbeelden kan. Daarna, gansch bevend en
ontsteld, haastte hij zich weg en verdween langs het openstaande hek in de brouwerij,
schier tegenover de kerk. Maar, na ettelijke stonden, kwam hij terug op de straat en
tuurde links af. Hij zag de drie zusters, preutsch en stijf, o eene reeks, als het ware
langsheen de huizen glijden. Dan draaide hij zich op de hielen rond, ging rechts, ging
links, verdween een oogenblik, kwam terug buiten, en eindigde met zich op den rand
van het verhoogd voetpad te vestigen, halsstarrig langs dezelfde zijde
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kijkend. Middellerwijl waren de juffrouwen vóór het hek harer eigene woning, die
gansch op het uiteinde der straat stond, gekomen; en soms, in 't binnentreden, keerde
Mathilde eens het hoofd om. Zij zag hem van verre, zij schenen een langen blik te
wisselen. En toen was 't een volle dag geluk.
Maar 't was ook al. Nooit hadden zij een gesprek te zamen, nooit ontmoetten zij
elkaar op een dier intime vergaderingen, waar het zoo gemakkelijk en soms zoo
verrassend is met iemand kennis aan te knoopen. In hun dorp, gelijk in al de
Vlaamsche dorpen, hield de er heerschende geest van bekrompenheid de op het
gebied van maatschappelijke betrekkingen reeds zoo zeer misdeelde lieden van hun
stand, onverbiddelijk van elkander verwijderd. Niet dat men er zich met de zaken
zijner geburen weinig bezig hield; men was er verschrikkelijk mede bemoeid; men
sprak er onophoudend en ter gelegenheid van alle zaken over, maar het waren
gewoonlijk vijandige, door belachelijke afgunst verbitterde praatjes en men leefde
zij aan zij, men zag en ontmoette elkaar den ganschen dag door, zonder eenige
vriendschappelijke gemeenzaamheid aan te wenden. Kortom, het was, oner een halve
mommerij van meer verfijnde leven, de gansche mediocriteit en platheid der echte
boerenzeden, min de toon van gelukkige en ruwe vrijheid, welke deze kenschetst.
Ook was de dochter van Mijnheer Cocasse beter bewaakt door deze ongeloofelijke
hinderpaal dan door al de erfelijke gestrengheid en vijandelijkheid haars vaders. Of
dergelijke hostiliteit te zijnen opzichte bestond vroeg Edmond zich zelfs niet af, zoo
zeer was hij ervan overtuigd. Overigens, hij dacht er ook niet aan, daarover zijn
beklag te maken. Die zeden, welke deze waren van zijn stand, kwamen hem gansch
natuurlijk voor; en op voorhand verwachte hij zich aan een lastige en slechts in een
ver verschiet geziene ontknooping. Was het zoo niet dat zijn vader en zijn grootvader
bemind hadden? Beiden hadden aan dezen eindeloozen en hardnekkigen minnehandel
hun jeugd toegewijd; en de echtverbintenis was eerst tot stand gekomen, maar plots,
alsdan, nadat al de hinderpalen, de eene na de andere, uit den weg waren geruimd
geweest. En zoo vervlogen voort de weken, de maanden en weldra de
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jaren. Edmond, met onvera[n]derlijke stijfhoofdigheid, liet den tijd verloopen,
onwetend van de vreugden en de driften der jeugd, gansch in beslag gehouden, door
zijn uitsluitend, vaststaand en traditioneel oogwit. Hij slenterde, met zijn ongeneesbare
verveling op het lijf in de eentonigheid der velden rond, onophoudend bij anderen
de min ontmoetend; omhelzingen, verklaringen, allerlei liefdesuitingen bijwonend,
zonder ooit zelf een verrassing te smaken, waarvan hij zich 't genot verboden had.
Hij dempte zijn begeerten en, deed een al te hevige jeugdsopwelling hem soms
sidderen, spoedig riep hij het denkbeeld der afwezige Cocasse in en terstond was hij
bedaard.
Overigens, hij loochende zijn liefde, als gold het iets schandelijks, zoodra iemand
hem dienaangaande ondervroeg. Hij! aan juffrouw Cocasse het hof maken! Allons
donc! Hij had haar zelfs niet eenmaal 't woord gestuurd! Hij dacht er zelfs niet aan.
Hij zou gewed hebben voor al wat men wilde, dat er niets, hoegenaamd niets van
was. En, in den grond dier stelselmatige denegaties, lag er een zotte, verschrikkelijke
vrees; de vrees dat de dorpelingen, jaloersch van het geluk der Stassen, door hun
boosaardigheden deze derde en al te eervolle echtvereeniging mochten dwarsboomen.
Op zekeren dag, in Juli, dat Edmond te voet van een naburig dorp kwam, viel hij
plots, aan den ommedraai van den weg, dien hij volgde, midden eener bende
vlasslijters. Zij waren een twintigtal, mannen en vrouwen, krioelend rond den rootput,
allen zeer dronken, smerig en nat en allen zingend, schreeuwend en bedrijvig heen
en weer loopend, om het werk te doen vooruitgaan. Een woest getier steeg op toen
zij den jongen heer ontwaarden en terstond weêrklonk een kreet: ‘Hij moet ons
trakteeren! hij moet ons trakteeren!’
Edmond had stil gehouden en keek glimlachend naar de groep, die plotseling het
werk gestaakt had. En, door een boerachtige gewoonte van gierigheid aangedreven,
in stede van hen onmiddellijk tevreden te stellen, poogde hij aan het onvermijdbare
te ontsnappen, schertste, affecteerde de vraag niet te verstaan, zeker nochtans dat hij
voor 't eindigen den gëeischten frank zou moeten te voorschijn halen.
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‘Moeten wij wellicht uw schoenen vegen1.?’ riep hem een schoone meid, met
glinsterende oogen, met weggewaaide haren en prachtige, in een roerenden glimlach
ontbloote tanden, toe. En, steeds glimlachend, met oogen en mond, raapte zij, de
daad bij de woorden voegend, den eenen hoek van haar grauw voorschoot op en
naderde tot hem. Maar, bij hem gekomen bleef zij, in plaats van neêr te buigen,
rechtstaan, bekeek hem een poos met haar brandende oogen en eensklaps,
toespringend, sloeg ze de armen om zijn hals en kuste hem vol op den mond. Hij
slaakte een kreet, hij wipte achteruit, met 't mooie meisje tegen zich geplakt, en
schielijk, als zinneloos, omsloot hij haar ook in een smoorlijke omarming.
Het triomfant geschreeuw der slijtersbende riep hem tot het bewustzijn terug. Hij
liet het meisje los, hij stamelde verwilderd, beschaamd eenige onverstaanbare woorden
terwijl, vóór zijn geschokten geest een vervaarlijk visioen oprees: het opgezwollen,
onbevallig en preutsch aangezicht van mejuffrouw Cocasse! Een gebaar van
onbeschrijfelijke wanhoop ontsnapte hem. Als zot voelde hij in zijn zakken, haalde
er een frank uit te voorschijn, wierp dien in 't zand, vóór de voeten der verbaasde
slijters en vluchtte weg.
Gedurende drie dagen at noch sliep hij. Indien Mathilde iets van het avontuur vernam,
was hij onherroepelijk verloren. Deze afschuwelijke gedachte hanteerde hem tot zot
wordens toe. Elken morgen, nu, wachtte hij, in een staat van onuitsprekelijken angst,
het einde der mis af. Indien zij iets vernomen had hij zou het zien op haar gelaat, aan
haar manieren. En, sidderend, zag hij haar zich omkeeren en preutsch en stijf, de
kerk verlaten. Niet; neen, nog niet. Zij gaf hem steeds haar kouden blik terug, dien
dooden, bleeken blik, zonder eenige uitdrukking, welken thans voor hem van een
onschatbare waarde geworden was. Zijn leven scheen er zich aan vast te hangen, hij
snakte er naar, hij smeekte hem af, hij wachtte

1.

Landelijk gebruik. Als het meisje er in dergelijk geval in gelukt de schoenen van den jongman
aan te raken, is deze verplicht iets ten beste te geven.
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er naar met halsstarrigheid, bekwaam schielijk in een aanval van wanhoop los te
barsten, indien hij hem ontbrak. En geen zweem van verlangen naar de andere, geen
begeerte naar die vurige, gezonde streeling, naar die glinsterende oogen, naar dien
zuiveren mond, naar dat lenig, aan hem vastgekleste lijf, waarvan de enkele aanraking
hem van zich zelven had gebracht. Hij dacht er aan met afschuw, hij verbleekte en
beefde van schrik, bij de enkele herinnering van het gebeurde.
Acht dagen nochtans waren verloopen en hij begon zich als gered te aanschouwen,
toen, een maandag morgen, Mathilde hem in de kerk voorbijging, zonder naar hem
op te kijken.
Eerst dacht hij dat hij zich bedrogen had. Hij bleef een wijl onthutst en als
bewusteloos vóór zich staren, maar schielijk rees een ijselijke twijfel in hem op. Hij
volgde 't driepaar uit de kerk en, terwijl hij haar op 't kerkhof overstak, en groette,
aanschouwde hij Mathilde, vlak in 't aangezicht, ditmaal. Hij werd doodsbleek: zij
had hem zijnen groet niet teruggegeven! Zelfs kwam het hem voor dat zij opzettelijk
elders keek, naar de straat, in de richting eener boerensjees, die aldaar aankwam. Hij
bleef er van verslagen, al klemde hij zich nog aan een hoopvollen twijfel vast. Wie
weet of die sjees haar niet wezenlijk interesseerde? Verstomd, nochtans en op zijn
beenen waggelend, verdween hij in zijn hek.
Hij liet haar voorbij gaan; maar keerde dadelijk terug, zoodra zij hem niet meer
zien konden, zonder zich om te wenden. Als naar gewoonte waren ook, op hunne
dorpels, ettelijke geburen verschenen, die nieuwsgierig keken. Maar of Edmond er
zich thans om bekreunde! Zij hadden hem mogen in het aangezicht komen bespotten,
dat hij nog niet verroerd zou hebben. Angstig, koortsig zag hij enkel de drie
juffrouwen Cocasse verdwijnen, zóó stijf langsheen de huizen wegscherend, dat men
had kunnen twijfelen of zij haar voeten bezigden. Toen zij aan 't hek van hare woning
kwamen, stond Edmond, reikhalzend en onbewust, schier in het midden van de straat.
Hij zag Georgine, de jongste, de eerste binnen gaan; daarna Clara, de tweede; daarna
Mathilde. Zij had het hoofd niet omgewend. Stijf alle drie; scherp afgeteekend in
haar zwarte kleêren, waren zij in rij, met dezelfde stramme en gehorte bewegingen
van drie houten poppen, achter de ijze-
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ren staven van het hek, die hunne doortocht scheen te doen dansen, verdwenen.
Edmond, de oogen wijd opengespalkt en verstikkend, vluchtte weg in de brouwerij.
Zij wist alles.
't Was als een oproer in het dorp. Als een loopvuur verspreidde zich het nieuws dat
Edmond een maîtresse had en dat zijn verloving met mejuffrouw Cocasse daardoor
verbroken was.
In eenige dagen tijds was het onnoozel avontuur, van mond tot mond herhaald en
vergroot, tot kolossale proporties gestegen. Toen het verhaal in 't dorp verteld werd
sprak men ongegeneerd van een aanslag op de zeden, men bevestigde dat boer Brossé
bij wien het meisje diende, de twee verliefden betrapt had in het koren en op het punt
was geweest een aanklacht bij 't gerecht te maken. Hij was slechts van dit ontwerp
afgeweken om aan de achtenswaardige familie Stas een onverdiende schande te
sparen en ook uit medelijden voor de smeekingen van Edmond, die in den grond
geen kwade ongen was en die overigens, toen hij de verzekering bekomen had, dat
men hem niet vervolgen zou, de werklieden met tien frank genever getrakteerd had.
Gedurende acht dagen werd er volstrekt van niets anders in het dorp gesproken.
Van 's morgens tot 's avonds stonden de gezweepte klappeien op de drempels harer
huizen, het oog gevestigd op de brouwerij of op de woning van Mijnheer Cocasse,
zich informeerend naar het lief van Edmond, een echt schandaal naar het scheen, een
eenvoudige boerenmeid, een koewachterin, 't gemeenste van de wereld, met een
woord. Reeds heette men haar Madame Stas, uit schimp; en vrouwen, die haar 's
zondags in de mis gezien hadden, verklaarden dat zij er afschuwelijk uit zag. En dan
vroeg men ook, met van booze vreugd stralende blikken wat Mijnheer Stas, de vader,
daarvan zei; en Mijnheer Cocasse? en mejuffrouw Mathilde? De bakkerin van den
hoek, een bedaagde matrone, bevestigde dat Mijnheer Stas nog van niets wist, maar
dat een verschrikkelijke scène plaats gegrepen had bij Mijnheer Cocasse. Deze had
volkomen geen kennis van zijn dochter's genegenheid voor Edmond; maar dezes
misstap
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had alles aan den dag gebracht en, gedurende twee dagen, had Mijnheer Cocasse's
huis een hel geleken. Madame Cocasse had zich te bed gelegd, aan een zenuwkwaal
ter prooi; de vader en de twee andere juffrouwen keven onophoudend; Mathilde
schreide, van 's morgens tot 's avonds. Gedurende drie achtereenvolgende dagen was
zij inderdaad des morgens ter mis niet meer geweest.
Bij de Stassen, integendeel, wist de vader wezenlijk van niets. Hij volgde, ontroerd,
den onzichtbaren vooruitgang van Edmond's minnehandel, fier dat de traditie niet
verloren ging, getroost in zijn weduwnaarschap door het vooruitzicht dezer nieuwe
echtvereeniging, spottend met de hinderpalen, zeker van den finalen triomf. De sinds
enkele dagen zichtbare verslagenheid van zijn zoon verwonderde hem en, wat hem
ook eenigszins vreemd voorkwam, waren de zonderlinge blikken en het gedoofde
fluisteren der geburen, die hem zelven nu in de straat bejegenden, alsook de schielijke
stilte die viel, als hij thans den voet in eene herberg zette. Edmond, ondervraagd of
hij daarvan de oorzaak vermoedde, had zich in zijn uitleggingen verward. Het
zeldzaam feit, nochtans, bleef duren, ging in een soort van cabaal over en Mijnheer
Stas, van lieverlede verontrust, mediteerde den eerste, die hem nog wat schuins
bekijken zou, te ondervragen, toen, op zekeren morgen, een naamlooze, hem
toegestuurde brief hem alles veropenbaarde.
Het was verschrikkelijk: Mijnheer Stas, razend, werd als het ware uitzinnig. Hij
liet zijn zoon bij zich roepen, en, zonder onderzoek, overtuigd van dezes plichtigheid
en zonder hem een woord tot zijn verdediging te laten zeggen, overstelpte hij hem
met scheldwoorden en verwijten, schreeuwend, walgend en van woede opgeheft bij
de gedachte dat zijn zoon, de erfelijke overlevering onder de voeten trappend, zich
zelven aldus was te buiten gegaan, dat hij die smerige boerenslons, die koewachterin,
die schooister verkozen had aan een juffer Cocasse. Een juffer Cocasse! die naam
alleen en de onuitwischbare herinneringen, welke hij deed opdagen verscheurden
hem het hart; en zuchtend, weenend en wanhopig vertelde hij zijn eigen leven, zijne
kleurlooze jeugd, zijn
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overwonnen driften en begeerten, zijn tienjarige slavernij en afwachting, zijn verdrietig
en halsstarrig hof en eindelijk, voor 't sluiten, den triomf.
Edmond woelde gefolterd in 't rond, poogde te vergeefs zijn onschuld te bewijzen.
Hij maakte van een seconde rust gebruik, om schreiend te roepen:
- 't Is niet waar, vader, ik zweer het!
Mijnheer Stas weigerde hem te gelooven. Hij eischte bewijzen.
- Ik zal ze leveren, zei Edmond. En, op zijn beurt, eindelijk het woord hebbende,
deed hij de zaak uiteen.
- Maar die brief! die brief! schreeuwde Mijnheer Stas, met volle hand op het
schandelijk stuk papier slagend.
- Hij is valsch, ik zal 't bewijzen! herhaalde Edmond verwilderd.
Mijnheer Stas, door den rechtzinnigen toon van zijn zoon's woorden van lieverlede
tot bedaren gebracht, bleef niettemin verslagen. Valsch of waar, het gerucht had een
erbarmelijk doel bereikt: het had, wellicht onherroepelijk, de zoo vurig verlangde
vereeniging gebroken. En bij deze onverbiddelijke en gekmakende gedachte bezat
Mijnheer Stas zich zelven niet meer: schielijk overtuigd van Edmond's onschuld,
besloot hij een enkwest te openen, den laster tot aan zijn oorsprong op te zoeken,
desnoods den plichtige vóór 't Gerecht te dagen en, met de waarheid gewapend om
de valschheid te ontmaskeren, door onweêrlegbare bewijzen zijn zoon in de genade
van juffrouw Cocasse terug te brengen.
Onmiddellijk stelden beiden zich te werk.
Om te beginnen werden de knechts der brouwerij ondervraagd, gepeild. Verschrikt,
begonnen zij met te bevestigen dat zij van niets wisten; maar, met vragen bestormd
en schier verdreigd, bekende een van hun dat hij het gezegde vernomen had van zijn
vrouw, die het op hare beurt gehoord had bij de bakkerin van den hoek. Edmond trok
naar de bakkerij en, brusk, met de onbehendige en strijdzuchtige vrijpostigheid der
onschuld:
- Is het waar, bazin, vroeg hij, - dat gij aan de vrouw van een onzer dienstboden
gezeid hebt, dat boer Brossé mij in zijn
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koren zou betrapt hebben met zijn dienstmeid Irma Baudonck?
De dikke klappei, in haren toog rechtstaande, opende wijd haar oogen, veinsde de
diepste verbazing, zwoer dat zij daar zelfs den mond niet van gëopend had. Alleenlijk
had zij het hooren vertellen en zij verklaarde door wie: door Sophie Rombaut, de
vrouw van den schoenmaker. En deze had het vernomen door den zoon harer nicht,
verzekerde zij, die het op zijne beurt gehoord had bij de schoonzuster van zijn broeder.
Edmond, geprikkeld en reeds verdoold in de ingewikkelde bijzonderheden van de
zaak, begaf zich ten huize van Sophie Rombaut.
- Is 't waar, bazin, dat de zoon uwer nicht u gezeid heeft, dat de schoonzuster van
zijn broeder hem gezeid had, dat boer Brossé mij betrapt had in het koren met Irma
Baudonck en dat gij het op uwe beurt gezeid hebt aan vrouw Vertriest, de bakkerin?
De schoenmaakster, zoo verbaasd als de bakkerin, zwoer op God en al zijn Heiligen,
dat zij niets verteld had aan niemand; maar zij bekende dat de zoon harer nicht in
haar huis bewuste praatje, waaraan zij overigens het minste geloof niet hechtte,
verhaald had. En zij redresseerde een eerroovende vergissing: de zoon harer nicht
had geenszins dit vertelsel bij zijns broeders schoonzuster vernomen, maar wel bij
de moei van een der werklieden van Brossé's schoonbroeder, die er mede van Braekel,
een naburig dorp, gekomen was.
Wanhopig kwam Edmond thuis. Hij deelde zijn vader de onoverwinbare
tegenkantingen mede, welke hij ontmoette en deze, van zijnen kant, moest zijn
onmacht iets bepaalds te ontdekken, bekennen. Reeds had 't gerucht van het
ondernomen enkwest zich in het dorp verspreid, namen werden gefluisterd, men
verzekerde dat Mijnheer Stas, in zijn hoedanigheid van gemeenteraadslid, de helft
van Lovendael vóór het Gerecht ging dagen. En, terwijl een geheime schrik nu
halsstarrig de monden sloot, won een overtuiging veld, die meer en meer aangroeide
en zich uitbreidde: de algemeene overtuiging, thans, dat Edmond plichtig was.
Van den derden dag reeds begrepen de Stassen wat grove
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onbehendigheid zij met hun onderzoek begaan hadden. Zij berouwden het bitter,
maar eens ingescheept konden zij niet meer achteruitwijken en, in hun wanhopige
hardnekkigheid vonden zij een heldhaftig reddingsmiddel uit. Edmond zou zich in
persoon naar de hoeve van Brossé begeven, de dienstmeid vóór zich laten roepen en
dáár, in tegenwoordigheid van al de werklieden der hoeve, haar verzoeken de oprechte
en eenvoudige waarheid te zeggen.
Dit volde de maat.
Toen de op hun dorpels verschijnende geburen dien avond, met de schemering,
den jongen heer in het gehucht zagen aankomen, het hek openduwen en vastberaden
naar Brossé's woonhuis toestappen, hield, gedurende enkele stonden, een stomme
ontzetting hen ter plaats genageld. Wat! hij geneerde zich dan hoegenaamd niet meer!
Hij kwam haar bezoeken op haar werk, in het huis zelf waar zij diende! Zij sidderden
van nieuwsgierigheid, zij trokken terug, met doffe uitroepingen in hun huizen, door
zooveel schaamteloosheid overweldigd en het pachthof beloerend van achter hun
gordijnen.
Na ruim een kwartier tijdverloop zagen zij Edmond terug buiten komen. Hij zag
zoo rood als een vuur en sloeg geweldig met zijn gaanstok in de elzestruiken. Welke
oneer voor hem en welke schanddaad dan die medeplichtigheid van Brossé! En, als
de jonge heer voorbij was, kwamen zij triomfant op hun drempels terug, allen te
zamen naar elkander roepend, en luidkeels vragend of men nu nog zou durven
loochenen.
De volgende dag was een zondag en, van 's morgens vroeg, was het dorp met het
verpletterend nieuws vervuld: niet alleenlijk gingen de betrekkingen tusschen Edmond
en Irma voort, maar elken avond, tusschen licht en donker, kwam hij haar nu, met
de toestemming van den boer, op het hof zelf, waar zij diende, bezoeken.
Voor de Stassen was het de genadeslag. Mijnheer, ziek, overwonnen en de laatste
hoop opgevend, legde zich te bed en Edmond, als een vervolgde beest, verborg zich.
Men at, men sliep niet meer in 's brouwers huis. De knechts, bij gebrek aan bevelen,
hadden 't werk gestaakt; men vond de meid wee-
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nend, bij haar ledige potten en pannen in de verkoude keuken zitten. En buiten bromde
en verergerde de laster onophoudend; men wrok zich, door een verdubbeling van
boosaardigheden over den een oogenblik doorstanen schrik; heel het samengezworen
Lovendael, thans openlijk vijandig, juichte eindelijk de nederlaag der Stassen toe,
die zoo vaak zegepralend uit hun erfelijken strijd tegen de Cocassen gekomen waren.
Den woensdag morgen kleedde Edmond, half zinneloos, zich aan en trok ter kerk.
Hij wilde Mathilde terug zien, hij wilde eigenoogig de aangerichte vernieling
constateeren. Maar zóó vreeselijk was zijn indruk; zij wendde hem, stijf om te breken,
zóó beslissend den rug toe, dat hij verschrikt, met uitbarstende tranen wegvluchte,
bekwaam, door zelfmoord, een einde aan zijn foltering te stellen.
Hij was ternauwernood terug gekomen als de meid hem een brief overhandigde.
Sidderend trok hij dien open.
Mijnheer,
Ik verzoek u mij zonder uitstel te komen spreken in de dekenij. Ik heb u over een
belangrijke zaak te onderhouden.
H. Lecourt.
pastoor-deken van Lovendael.
Verdwaasd bekeek hij 't stuk papier, als hadde hij den zin der woorden niet begrepen.
Hij herlas die twee maal, met bibberende lippen. En schielijk nam hij zijn besluit:
hij zette zijn hoed op en liep naar de dekenij.
Hij werd er in een ruime, koude, summair gemeubileerde plaats geleid: een roode
tichelvloer, met eene biezen mat, een met een groen tapijt bedekte ronde tafel, een
tiental onsierlijke stoelen langs de muren en boven 't schouwboord, in stede van een
spiegel, een kolossaal pleisteren, op zijn groot zwart kruis genageld Christusbeeld.
Mijnheer Lecourt trad binnen.
Hij was zoo lang en mager van gestalte, dat hij voorover kromde, zijn haar was
geelachtig en dungezaaid, zijne ge-
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laatskleur bleek, zijn sterk geprononceerde myopie gaf aan zijn aangezicht een
uitdrukking van valschheid. Hij bëantwoordde licht den diepen groet des jongelings,
wees hem een stoel aan, zette zich ook neêr, verborg, als om ze te verwarmen, zijn
handen in de mouwen van zijn soutane, scheen zich een wijl te overpeinzen en begon
langzaam:
- Mijnheer Edmond, men heeft mij kwaad van u gezegd. Naar het schijnt hebt gij
betrekkingen aangeknoopt met een meisje van beneden uwen stand en,
niettegenstaande dit, maakt ge voortdurend aanspraak op de hand eener juffer, die
tot eene der aanzienlijkste en achtbaarste familiën dezer gemeente behoort. Het is
mijn plicht u streng daarover te berispen.
Edmond, die op zijn stoel als op een zondaarsbankje zat, had een wanhopige
beweging van de hand, een krimping van 't gelaat en zei, met van foltering trillende
stem:
- Mijnheer de deken 't is niet waar, ik zweer het.
- Ch... tt, sprak de geestelijke, gestreng de oogen openend en met een eerbiedvol
gebaar naar 't Christusbeeld boven het schouwboord wijzend. - Zweer niet zoo licht,
God aanhoort u.
Edmond zonk als vernield ineen. Maar eensklaps, door het al te grievend
onrechtvaardige der beschuldiging gerevolteerd; tevens de heiligheid des oords en
zijn eerbiedige vrees van het geestelijk kleed over het hoofd ziende, barstte het in
hem uit en gaf hij, zuchtend, weenend en schreeuwend, in een onweerhoudbare
opwelling van klachten aan de zoo lang in zijn hart verkropte verbittering en droefheid
lucht. Hij vertelde openhartig, tot in zijn geringste omstandigheden, heel het avontuur.
Hij vergat niets; hid biechtte zelfs zijn vluchtige bekoring, als hij, onder den
brandenden kus der mooie boerenmeid bezwijkend, haar ook, met zotte drift, in zijne
armen had gedrukt. En, met groote gebaren, met krimpingen der handen en van 't
aangezicht denonceerde hij den laster, de hardnekkige en gruwzame vervolgingen
eener gemeente, die het erfelijk geluk zijner familie benijdde. En, bij die inroeping
van 't denkbeeld der bleeke Mathilde verdubbelden zijn tranen, stegen zijn smart en
zijn woede ten top. Hij ontsluierde zonder schaamte zijn verborgen en jongensachtige
liefde, het
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doel zijner dagelijksche bezoeken in de kerk, de traditioneele hardnekkigheid van
zijnen stam, de folterende behoefte die hij ook had, nogmaals dien kouden, dooden
aanblik te ontmoeten, nogmaals die neêrhangende onderlip in dat onbehagend
aangezicht te zien, nogmaals die menging van stijfheid, van leelijkheid en
preutschheid, welke de gansche familie Cocasse kenschetste, in zijn bezit te gevoelen.
De priester, kalm en nadenkend, bekeek, aanhoorde hem. Hij ook twijfelde reeds
aan de onschuld van Edmond niet meer en daar hij de van ouders tot kinders aan de
Kerk verslaafde familie Stas geen hoegenaamde antipathie toedroeg, had hij reeds
in zich zelven beslist deze zaak te vereffenen. Maar hij weêrhield zich, van langs om
meer nadenkend, juist als zat hij met iets anders in het hoofd. En eensklaps, een
besluit nemend, vroeg hij:
- Heeft uw vader u niets gezegd betrekkelijk de aanvraag welke eergisteren vóór
den gemeenteraad is neêrgelegd?
Edmond, onthutst, bekeek hem stom. Maar schielijk, in de overmatige spanning
van zijn geest als het ware bij ingeving den zin en de belangrijkheid van het gevraagde
vattend, antwoordde hij voorkomend, en met onbeschroomdheid liegend:
- Jawel, Mijnheer den deken, hij heeft er mij een woord over medegedeeld. Hij is
overtuigd dat het krediet zal gestemd worden.
Er was quaestie van de kerk van Lovendael te vergrooten en te verfraaien. Sedert
twee jaar reeds stelde de deken geheime middelen in 't werk om van den gemeenteraad
een subsidie te bekomen; maar het aanzienlijkste deel der leden, verschrikt door de
overdreven onkosten, welke deze werken zouden te weeg brengen en bang voor het
verliezen van hun populariteit, stelden, als door een gezwegen accoord, de noodlottige
bespreking van zitting tot zitting uit. De deken, van zijnen kant, van de eindelijke
zegepraal verzekerd, drong aan, kwam gestadig met zijn voorstel vóór den dag terug
en de aanvraag was nu ten slotte aan de dagorder der eerstkomen[d]e zitting gebracht.
Maar al de gemeenteraadsleden beefden, geen enkel dorst de verantwoordelijkheid
op zich nemen van het verdedigen des ontwerps, welk nogmaals bedreigd was met
sle-
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pende gehouden te worden. De deken, volkomen wel ingelicht, was geenszins
onwetend van deze algemeene en gedokene weêrspannigheid en schielijk kwam hij
het middel te ontdekken om spoedig tot zijn doel te geraken. Op zalfachtigen toon,
de handen in de mouwen verborgen en de oogen dichtgeknepen, hernam hij:
- De goddeloosheid wint veld van dag tot dag; de ware geloovigen moeten elkaar
ondersteunen en helpen. Zeg aan uw vader dat ik mij belast met uwe zaak ten goede
te brengen, op voorwaarde dat hij in den gemeenteraad mijne belangen ter harte en
de inleiding der aanvraag tot het bekomen der toelage op zich neme. En, opstaande,
lang en gebogen, gaf hij afscheid aan Edmond.
Veertien dagen later, gelijk de mis eindigde en de juffrouwen Cocasse zich omkeerden
om uit de kerk te gaan, kreeg Edmond, op zijn gewone plaats achter haar gezeten,
als het ware een schok in 't hart. Mathilde, die hem sedert meer dan eene maand niet
meer bekeken had, kwam hem eindelijk haar kouden, dooden blik van onbehagende,
bleekzuchtige maagd terug te sturen. Vervoerd, maar nog verschrikt, volgde hij haar
naar buiten en groette haar op 't kerkhof. Zij gaf hem, schier glimlachend, zijn groet
terug. Vreugdedronken ging hij zich een oogenblik in eenen hoek der brouwerij
verbergen. En toen hij, bevend, na enkele stonden op de straat terug verscheen, zag
hij Mathilde, vóór haar ouders huis gekomen, zich omkeeren en hem nog een langen
blik toewerpen.
Buiten zich zelven van blijdschap liep hij aan zijn vader de gelukkige tijding
verkondigen en trok dan naar de dekenij om den deken te bedanken.
Hij vond dezen zoo geestdriftig als hij zelf was. De subsidie was eindelijk den
vorigen dag gestemd geweest, de geestelijke jubelde. Hij onthaalde Edmond op een
glas Porto en toen de jongeling, schier kruipend, hem bedankt had, sprak hij:
- Ja, ik heb gelukkiglijk, althans niet zonder moeite uw ongeval vereffend, en de
voltrekking van uw huwelijk is slechts een quaestie meer van jaren. Maar... let wel
op uw gedrag; de minste buitensporigheid zou alles onherroepelijk vernietigen.
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Edmond boog neêr, dankte nog. En, met trillende hand een portefeuille uit zijn
binnentasch halend en die openend:
- Mijnheer den deken, zegde hij, - mijn vader, vreezend dat de gestemde toelage
mocht ontoereikend zijn bidt u, ook zijn persoonlijke gift te aanvaarden. En hij reikte
den priester een bankbriefje van honderd frank toe.
Met een van vreugde stralend gelaat stond de [deken op.]
- Mijn goede vr[riend, zei] hij, Edmond vriendelijk op den sch[ouder klop]pend,
- dankt wel uw vader in mijn naam en zegt hem dat, met [de] ondersteuning van
mannen zijner waarde de hoop nog niet verloren is onzen schoonen Godsdienst uit
de klauwen zijner vervolgers te redden.
Nevele, Februari 1892.
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De laatste rit
Het is een tafereel van weemoed en treurnis, een souvenir van een reeds lang verleden,
o, me dunkt soms zoo oneindig lang verledene gebeurtenis, al dagteekent zij slechts
van enkele jaren.
Nu en dan komt het mij zoo eensklaps weêr in het geheugen. Een toevallig treffen
van omstandigheden, 't gezicht van een of ander schouwspel dat er vaak maar zeer
verwijderd, of zelfs hoegenaamd niet in verband meê schijnt te staan; een enkel
woord, een enkele blik soms, tooveren 't mij in zijn volle aangrijpende helderheid
weêr vóór den geest. Zoo blijft het mij enkele uren bij, in zijn weemoedige drukking
van innige zachtheid gemengd met onvergeetbaar wee. En weêr verzwindt het dan,
voor maanden, soms voor jaren, tot het opnieuw, schielijk en hevig, in mij wordt
opgewekt. 't Is als een pit die eenmaal in mijn hart geplant werd, die er ontkiemt, en
groeit, en bloeit; en uit welks rijp geworden vrucht telkens een nieuwe pit ontstaat,
die nogmaals uit den bodem van mijn hart tot droeve vrucht zal opwassen.
't Was in de lente, op een van die volmaakt heerlijke dagen van glanzende zon en
onbevlekten hemel zooals de Meimaand er soms geven kan. De stad was in feest. Ik
herinner mij niet meer te welker gelegenheid; ik weet alleen dat het er volop feest
was. Dat, sinds drie dagen, eene krioelende menigte de vlaggende straten met gegons
en beweging vervulden; dat het er elk oogenblik weergalmde van jubelkreten en
fanfarengeschetter; dat het er was één groote uitbarsting van opgetogen vreugd, of
er noch lijdenden, noch zieken, noch rampzaligen onder de zon meer waren.
Ik alleen had aan al die uitgelatenheid geen deel genomen. Ik voelde mij
weemoedig, droevig gestemd. Al die dagen had ik
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eenzaam tobbend midden in die algemeene vreugd rondgedwaald. Ik was er zelfs
voor naar buiten gevlucht, om het niet meer te hooren en te zien. En 'k had gewenscht
dat het zou regenen, om de natuur eenstemmig met mijn spleen te voelen. Op een
nacht had ik in mijn bed geweend.
Dit alles zonder werkelijke, vatbare oorzaak. Niets nieuws was in mijn leven
voorgekomen, niets was er in veranderd; er was alleen in mij de scherper geworden
sensatie van een sinds lang bestaanden zieletoestand.
Die zieletoestand was mijne genegenheid voor Marie, de dochter van mijn oom.
Was het eenvoudig, omdat wij, samen opgevoed, elkander te lang en te goed kenden
om elkaar uit liefde te beminnen?... was het om andere, veel hoogere redens? Ik weet
het niet; ik weet alleen dat wat ik voor haar voelde, en, wellicht ook wat zij voelde
voor mij, geen echte liefde was. Liefde is een frank gevoel, over welks aard men niet
hoeft te twijfelen; en onze wederzijdsche genegenheid was iets anders, iets anders
ook dan vriendschap. 't Was meer en tevens minder dan liefde. Minder, omdat wij
voor elkaar niet voelden den physieken hartstocht van de liefde. Meer, omdat onze
gehechtheid volkomen vrij was van de zelfzucht welke steeds de liefde vergezelt.
Het kwam me voor dat ik haar nooit, hoewel ze zeer mooi was, een hartstochtelijken
kus zou hebben kunnen geven; het kwam me voor dat er in haar een essentie, een
ideaal was, oneindig veel hooger dan zelfs de hoogste en de reinste wereldsche liefde.
't Was soms in mij een vage waarneming of zij dingen kende die ik nooit zou weten,
of zij een sfeer apart bewoonde, waar mijn ziel, zelfs in de hoogste spanning, hare
ziel niet volgen en begrijpen kon.
En toch was zij in haar gewonen omgang zoo menschelijk als een ieder; en ik
geloof niet dat haar ouders ooit iets wonderbaars aan haar bemerkt hebben. Ikzelf
voelde me soms dagen en dagen lang eenstemmig met haar meeleven, en dacht dat
ze tòch was gelijk wij allen, en dat alleen een zinsbedrog mij in haar iets ongewoons
deed merken; maar eensklaps, zonder dat ze daarom iets zei of deed, voelde ik haar
opnieuw aan mijn vermogen ontsnappen, voelde ik haar als het ware uit ons midden
wegglijden, en rijzen en zweven, hoog, o, zoo
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wanhopend hoog, tot ik weer van haar wonderlijk Zijn niets meer zag noch begreep.
Dan voelde ik mij ellendig worden. En in het contrast mijner zwakheid met haar
onbevatbare superioriteit werd ik menschlijk-zelfzuchtig; en, onbekwaam mij tot
haar te verheffen, droomde ik zaar tot mij te verlagen. Mijn liefde verloor van haar
pure verhevenheid en ik dacht aan de mogelijkheid haar tot vrouw te bezitten. Met
zulke gedachten dorst ik haar soms naderen. Maar, zoodra ik in haar tegenwoordigheid
was, werd ik bedeesd en beschaamd, en onderging ik weer de invloed harer stille
superioriteit, en was ik er niet toe in staat haar mijne kwellende gevoelens uit te
drukken.
In zulke stemming was ik tijdens die heerlijke feestdagen, welke de gansche bevolking
in opgewonde[n] beweging brachten. In een ommezien de tegenstrijdigste besluiten
nemend; ter prooi aan een wonder, onverklaarbaar lijden; zelf niet wetend wat ik
eigenlijk verlangde; zoo min in vrede met het idee der verwezenlijking mijner vage
verzuchtingen dan met 't idee dat zij gedwarsboomd werden; heel mijn Zijn bevangen
en benauwd door een geheimen, luguberen weemoed, waartegen ik geen remedie
noch afleiding bestand voelde. Mijn bestaan was voor het oogenblik krachteloos, als
opgeschorst, zonder richting noch doel. Het scheen me soms toe of ik leefde in de
angstige verwachting eener groote gebeurtenis, die me reeds dreigend boven 't hoofd
hing.
En in die stemming kreeg ik van mijn oom een invitatie om familiair bij hem te
komen lunchen.
Ik wou eerst weigeren, en schreef een briefje in dien zin. Toen bedacht ik mij en
aanvaardde. Ik had haar gedurende al die feestdagen niet meer gezien; ik voelde
plotseling scherp de behoefte weêr een tijd bij haar te zijn.
Wij zaten aan tafel, oom, tante, Marie en ik, gezellig pratend en gezellig etend,
ofschoon voortdurend afgeleid door de beweging in de straat, waar, in een aanhoudend
gegons van foule, een dof-dreunende, ononderbroken stoet rijtuigen passeerde. Er
was dien dag een groot feest op de, ongeveer een uur buiten de stad gelegen, renbaan;
een bloemencorso met
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rijtuigen, waarvan men reeds sinds weken wonderen vertelde. De gansche bevolking
stroomde er in een roes van opgewektheid heen; het was iets nieuws en aardigs, dat
allen, grooten en kleinen, rijken en armen, wilden zien.
Niet wij; wij hielden van geen drukte. Wij hadden liever rustig thuis te blijven, en
misschien wat later, als de foule weg was, een gezellig tochtje in het veld te maken.
En toch werden wij op den duur verveeld en opgeschud door al dat geluid van feest
en beweging, welk zoo kolossaal aanhoudend onder de dreunende vensters bleef
gonzen. Het was iets dat je agaceerde en tevens aanlokte; een sensatie van stroom,
waarnaar je niet kijken kon zonder je meegesleept te voelen.
Was het alleen die kwellende sensatie?... was het iets innigers, een geheime
impulsie, waarvan ik mezelf niet juist rekenschap gaf?... Eensklaps, terwijl de meid
de koffie bracht, vroeg ik:
- Willen wij ook naar 't bloemencorso gaan?
Er was een oogenblik onthutst stilzwijgen. Toen antwoordde mijn oom met een
weinig verrukten blik naar de woelige straat:
- Nee,... ik dank je, hoor.
- Ik ook, sprak op haar beurt mijn tante.
Alleen Marie bleef zwijgend. Ik keek haar aan en zag haar een lichte kleur krijgen,
terwijl een vonk van opgetogenheid in hare mooie diepe oogen schitterde. Dat deed
me goed aan 't hart. Ik voelde haar in gewoon-menschelijke stemming, in een
zacht-vroolijke stemming die ik medevoelen en begrippen kon. Wellicht oefende al
dat voorbijstroomend feestgejoel op haar, evenals op mij, zijn kwellende
aantrekkingskracht uit. Daarom herhaalde ik met nadruk, haar strak aanstarend:
- En jij, Marie?
- O, graag, zeer graag, als Pa en Ma het goedvinden, antwoordde zij opgetogen. Ik vrees alleen maar dat het te laat is, dat je geen rijtuig meer zult vinden.
Ik wendde mij opnieuw tot oom en tante.
- Oom en tante, vindt u het goed dat Marie en ik samen naar het Corso gaan? vroeg
ik.
- Zeker, antwoordden zij beiden te gelijk.
Ik stond op.
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- Marie, sprak ik, - wees klaar over twintig minuten, ik zal je met een open rijtuig
komen halen.
En spoedig verliet ik de eetkamer.
Ooms huis was gelegen bijna aan 't uiteinde der aristocratische voorstad. Dichtbij,
in een zijstraat, was een stalhouderij, waar hij gewoonlijk de paarden en rijtuigen
vandaan kreeg, waarmede hij graag 's zomers uitstapjes naar buiten maakte. Ik liep
er heen.
In het ruim, heel en al leeg koetshuis, bevond zich niemand dan een stalknecht,
half ingesluimerd tegen een der witgekalkte muren op een houten bankje gezeten.
Bij het galmend geluid mijner voetstappen rees hij op, groette, zag mij eenigszins
verwilderd aan met zijn oogen die scheel keken, liet mij, in roerlooze aandacht, het
rijtuig bestellen, antwoordde dadelijk, met een gebaar van spijt zijn beide handen
openend:
- Meneer, wij hebben geen enkel paard noch rijtuig meer in de heele stalhouderij.
Sinds twaalf uur is alles weg, en ik geloof ook niet dat gij in de gansche stad nog één
beschikbaar gespan zoudt vinden.
Erg voelde ik mij teleurgesteld. Ik had nu eenmaal bepaald lust gekregen om dat
bloemencorso bij te wonen; en 't idee dat ik de stellig aan Marie gegevene belofte er
haar heen te brengen niet zou kunnen uitvoeren, trof mij als een vernedering. Ik wilde
aandringen:
- Kom, je hebt toch nog wel al was het ook maar een knol van een paard en een
versleten rammelkast voor zoo een goeden klant als mijn oom?
Bij het geluid van ons gesprek was een tweede man, eenvoudig gekleed met een
grijs-linnen pantalon en een wit-en-blauw-gestreept hemd, op den drempel eener
binnendeur, die tot het woonhuis van den stalhouder toegang scheen te verleenen,
te voorschijn gekomen. Roerloos bleef hij een wijl naar ons staan te kijken en
luisteren; toen spuwde hij links in het koetshuis, en, zonder mij even te groeten of
verder notitie van mij te nemen, het woord richtend tot den scheelen knecht, die mij
voor de tweede maal met spijt herhaalde dat hij mij volstrekt niet helpen kon:
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- Jawel! jawel! viel hij hem ruw in de rede. - Ga dan telefoneeren aan Boer; die houdt
altijd een of ander gespan in bewaring.
- Wie is Boer? vroeg ik.
- Een stalhouder die een kwartier hier vandaan woont, buiten de stad. Hij heeft
altijd paarden en rijtuigen ter beschikking.
In allerijl was de stalknecht verdwenen.
- Gaat u een oogenblik zitten, sprak de andere, mij een stoel uit het woonhuis
toestekend. En hij begon over de vreeselijke drukte van dien dag te praten.
Na enkele minuten was de stalknecht terug.
- Meneer, sprak hij hijgend, - over twintig minuten zal het rijtuig bij uw oom voor
zijn.
- Best, zei ik, en vertrok.
Juist twintig minuten later kwam werkelijk een open rijtuig onder ooms vensters
stilhouden. Marie, die klaar stond, liep dadelijk beneden, en oom en tante vergezelden
ons tot aan de voordeur.
- Ik kan niet zeggen dat het er juist uitziet als een ‘attelage de maître’, sprak oom
met een erg geringschattenden glimlach, nadat hij het gespan ietwat nauwkeurig
opgenomen had.
- Daar maakt het zeker ook geen aanspraak op, zei tante. - Trouwens, op een dag
als deze moet men zich maar gelukkig achten om het even wat ook te vinden.
't Gespan zag er werkelijk treurig uit. Het rijtuig, een oude calèche, bekleed met
verschoten blauw laken, mocht nog schikken; maar het paard, een van die oude,
arme, afgebeulde beesten met uitgeholde flanken en knikkende knieën, zooals men
er soms in de huurrijtuigen der kleine steden ziet loopen, was erbarmelijk. En wat
zijn uiterlijk nog lamentabeler maakte waren twee mooie, frissche jasmijnentrossen,
waarmede men het onder de lange, treurig neerhangende ooren willen tooien had.
De stroom der voorbijgangers keken er spottend naar om; terwijl ikzelf, beschaamd
en geërgerd, verwijten deed aan den koetsier, die mij antwoordde dat het zijn schuld
niet was, en dat ik nog het degelijkste gespan gekregen had, welk zoo laat op een
dag van zulke groote
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drukte bij zijn meester te bekomen was. Trouwens, Marie bekreunde er zich niet om.
't Was haar genoeg dat we dat tochtje zouden maken, om het even hoe; en blijmoedig
stapte zij maar in het leelijk vehikel, dat zoodra met ons wegreed.
Wij waren al spoedig buiten de stad. De weg strekte zich uit, heerlijk-regelrecht en
breed, bezoomd langs beide kanten door prachtige beuken, wier trotsche kruinen in
de verte samensmolten tot een imposante loovermassa, met in het midden 't
zonnestarretje van den ideaal-mooien dag, flonkerend als een reine diamant in
somber-groen fluweel. Rechts en links doken poetische villas, achter lichtgeverfde
of vergulde hekkens half op, uit de schakeering van bloeiende tuinen. En, ondanks
het reeds betrekkelijk late uur, was het nog steeds langs den breeden steenweg en de
twee ruime, er naast loopende bermen, een ononderbroken, dof-gonzende stoet van
schitterende rijtuigen, ruiters, rijwielen en voetgangers, die zich allen naar de groote
mondaine bijeenkomst der renbaan begaven.
O! wat zag er alles heerlijk uit! Wat was de lucht zacht en puur! Wat voelde men
het leven zoet! Al mijn weemoed en droefheid was over, ik zag en voelde nu alles
zoo zonnig, zoo rozekleurig. En onder den heilzamen invloed van dit welgemoed
zijn in 't reëele leven, begreep ik maar niet hoe ik niet sterker tegen die steeds
terugkomende aanvallen van spleen kon reageeren. Was het leven dan zóó droevig
dat men het niet eens zonder smart en wroeging kon genieten! Kon men er dan toch
niet rustig het goede, en mooie, en gelukkige van genieten, zonder er ook telkens het
wrange, en wreede, en onrechtvaardige van te proeven? Wat was dat toch voor een
vage kwelling, voor een dieptreurig geheim, die ik tusschen Marie en mij voelde
oprijzen, telkenmale als onze harten op het punt waren innig met elkaar zich te
vereenigen? Waarom kon ik niet, juist op dit oogenblik dat ik haar, in die wonderbare
natuur, in die heerlijke omgeving van zonnigblauwe Meilucht, en jeugdig groen, en
schitterende bloemen zóó innig dicht, zóó heel innig-reëel dicht bij me voelde, waarom
kon ik haar nu niet streelend de hand nemen, en, ze teederlijk in de mijne drukkend,
haar in zacht-eenvoudige ontroering
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zeggen: O, blijven we nu bij elkander! verlaten wij elkaar nooit meer; laten wij samen
zonder kwellende geheimen noch gedachten, zoo kalm mogelijk 's levens geluk
genieten.
O! maar 'k zou het tóch doen! Ik voelde in eens dat ik het doen zou, dienzelfden
dag nog, oogenblikkelijk, vóór het onschatbaar moment waarop haar ziel zoo innig
met de mijne in gemeenschap leefde, weêr verzwonden was. Het bruisde in mijn
hoofd, er kwam als een floers vóór mijn oogen, ik voelde me doodsbleek worden.
En reeds strekte mijn hand zich instinctmatig uit om zacht de hare te grijpen, terwijl
mijn dorre keel de woorden stamerde waarin ik haar mijn liefde zou verklaren, toen
een, achter ons opstijgend, geharrewar van kreten en zweepslagen mij ruw uit den
charme dezer stemming rukte.
Verwilderd keek ik om. Ik zag en hoorde woedend schijnende koetsiers van dicht
nabij volgende rijtuigen ons, ik weet niet wat toeschreeuwen. Eerst na een oogenblik
begreep ik dat ze boos waren omdat ons rijtuig, door zijn langzaam rijden, hun
vluggere vaart verhinderde. Wij waren de oorzaak eener ruime onderbreking in den
schitterenden stoet; en, daar 't geschreeuw en 't zweepgeklap hoe langer hoe heviger
werd, tikte ik even, zelf toornig over die ruwe storing en nog gansch bedwelmd door
mijn ontsteltenis, met den knop van mijn wandelstok op den arm van onzen koetsier,
en gaf hem, niet zonder wrevel, 't bevel:
- Een beetje vlugger dan, koetsier, wij brengen den stoet in verwarring.
Met een brutaal ‘hue! hue!’ schudde de man aan zijn leidsels en begon hij hevig
't paard te zweepen.
Gedurende enkele minuten reden wij heel wat gauwer, door den ook gauwer achter
ons rijdenden stoet gevolgd. Doch langzamerhand, en hoewel de koetsier niet ophield
met zweepen, verviel het oud beest opnieuw in zijn ellendigen draf. De man gaf een
vloek, en, half van den bok gerezen, sloeg hij met verdubbelde kracht en toenemend
geschreeuw op de holle flanken van het afgebeulde paard, dat daarom niet vlugger
rende.
Dit schouwspel deed ons pijn. Ik zag om Marie's mond een trek van medelijden
komen, en, evenals mijzelf, voelde ik ze
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gestoord in haar stemming van zachtheid.
- Koetsier, zei ik, - kan je dat paard toch niet doen loopen zonder er zoo voortdurend
met je zweep op te slaan?
De man keerde zich tot mij om. Hij zag er niet onaardig uit; hij had eerder een
vriendelijk gezicht, fijn van trekken, met mooie, intelligente zwarte oogen en een
keurig opgekruld zwart snorretje. Hij glimlachte even, en zijn glimlach liet zeer
mooie, witte tanden zien.
- Meneer, het spijt me, antwoordde hij heel fatsoenlijk, - maar als ik op mijn paard
niet sla kan ik het onmogelijk vooruitkrijgen.
- Waarbij komt dat toch? vroeg ik. - Is het zóó door en door versleten of alleen
weerspannig?
De jonge man antwoordde niet aanstonds. Een plotseling heel en al stilstaan van
't paard deed hem zich driftig weêr omkeeren; en, terwijl uit de rijtuigen die ons
volgden nu een echt charivari van protestaties en verwenschingen losbarstte, schudde
hij woest aan de leidsels en begon hij opnieuw uit al zijn macht op 't beest te slaan,
niet met de zweep, maar met den steel ditmaal.
- Schei uit! schei uit! riep ik verontwaardigd, hem bij den arm grijpend.
- Meneer, ik kan 't niet helpen! het is mijn schuld niet! 't beest is zoo door en door
versleten dat het anders niet meer voort kan! antwoordde hij haast driftig.
- Welnu, ga dan op zij, en laat de anderen door! zei ik.
Dat deed hij, en de prachtige stoet begon ons voorbij te rijden, met groffe
uitscheldingen van koetsiers en minachtend-spottende blikken van deftige dames en
heeren.
Marie had tranen in de oogen, en ikzelf voelde mij heel en al ontstemd, bedroefd,
beschaamd, verbitterd. Ik kon niet laten den koetsier 't gebeurde te verwijten, ik zei,
terwijl het paard nu stapvoets, half op, half naast den steenweg voortging:
- Maar, koetsier, hoe durf je ons komen halen met zoo'n afgereden beest? Was er
dan geen beter op de heele stalhouderij?
- Geen enkel, meneer, 't is 't beste dat we nog hadden. Alles is besteld geweest.
Hij bleef een korte poos stilzwijgend, en dan, zich weer tot
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ons wendend, met als het ware iets geheimzinnigs in den toon:
- Meneer, sprak hij, - dit is geen koetspaard meer, het is bestemd voor 't slachthuis.
Mijn baas, weet u, is niet alleen stalhouder, hij koopt ook oude paarden op voor 't
slachthuis. En dit eene maakt juist deel van een kudde die nog vanavond naar de stad
moet om gedood te worden. Wij hebben het een laatste maal willen gebruiken omdat
al de koetspaarden uit zijn, en dit het eenige der heele kudde was dat misschien nog
wat kon rennen.
- O! kreet Marie, en ik zag haar in eens doodsbleek worden.
Ikzelf zei eerst niets, maar mijn oogen vestigden zich starend op den gebukten,
met bloemen versierden kop van het ellendig slachtoffer, en 't was of ik langzaam
iets zwaar-onheilspellends over ons voelde dalen.
Wij hadden niets geen schuld aan het gebeurde, en toch was al de vreugde van ons
uitstapje er door bedorven. Wij zijn eensklaps stilzwijgend geworden, en weêr heb
ik tusschen Marie en mij den ouden, diep-mysterieuzen afgrond voelen ontstaan.
Langzamerhand zijn wij tot aan de renbaan gekomen en hebben daar het schouwspel
bijgewoond: een urenlange stoet van schitterend getooide rijtuigen, waar, in
prachttoilettes, al het high-life der stad vereenigd was; gejubel en gejuich van
duizenden en duizenden toeschouwers op de vlaggende estrades; al die weelde, al
die glorie, al dat intens-geestdriftig leven, zich heerlijk luid en vrij uitend, in de
wellustige bedwelming van de aromas der bloemen, wemelend, met ongeëvenaarde
prachtschakeeringen, in 't goud der Junizon. Maar wij hebben er niet van genoten;
wik zijn voortdurend stilzwijgend en triestig gebleven. En als we geglimlacht hebben
hadden we kunnen weenen; en als we spraken hebben onze woorden onze gedachten
niet gezegd.
Dan, als het feest geëindigd was, zijn wij in 't gedrang der foule weêr vertrokken.
O! die laatste rit, hoe innig aangrijpend is er mij de herinnering van bijgebleven!
Altijd zal ik dat droevig, ellendig contrast blijven zien en gevoelen: op den steenweg,
onder het reusachtig, langzaam verdonkerend
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beukengewelf, dien heerlijken terugtocht van dreunende rijtuigen en ruiters, badend
en schitterend in een apotheose van lentepracht en avondglorie; en daarnaast, in den
zandweg, ons treurig gespan, ons arm afgebeuld paard, traag hobbelend, met hijgende
flanken, naar den dood.
Naar den dood!... Er zweeft iets aangrijpend-geheimzinnigs over de laatste
oogenblikken van een schepsel, 't zij mensch of beest. 't Is of ze reeds iets van het
hiernamaals kenden. En men beseft niet de plotselinge levensloosheid van wat zoolang
geleefd heeft. Daarom vroeg ik nog eens aan den koetsier:
- Is dat nu werkelijk de laatste rit van dit beest? Wordt het nu waarlijk vanavond
geslacht?
- Werkelijk, meneer, antwoordde hij. - Als ik terugkom zal de kudde reeds klaar
staan om te vertrekken.
Ik bleef een poos stilzwijgend, verdiept in gedachten. Toen vroeg ik aan Marie
met zachte, bijna bange stem:
- Marie, willen we dien aftocht gaan zien?
- Ja, antwoordde zij op den zelfden toon. En in haar mooie, strak starende oogen
lag weer de uitdrukking van dingen zien en weten die ik niet begrijpen kon.
- Breng ons bij Boer, zei ik tot den koetsier.
Dáár is het! Een groote buitenherberg met witgekalkten voorgevel en groene
vensterluiken, aan 't uiteinde van een kleine, met jonge eikjes beplante zijlaan,
loodrecht verbonden aan den breeden steenweg. O, ja, 't is daar! Van verre zien wij
de kudde reeds klaar staan, op 't pleintje vóór de deur, en hooren wij de kreten der
knechts, die er omheen loopen. 't Is een talrijke kudde; er zijn er wel veertig, misschien
wel vijftig. Onze koetsier moet er voor op zij rijden, dicht langs den rand heen der
sloot welke den weg begrenst. Zoo raken wij achter de kudde en stappen vóór de
herberg af. Een dikke man in hemdsmouwen, met vuurrood, bolrond gezicht en
blauwe oogen, komt in 't portaal te voorschijn en treedt met een groet op ons af. 't Is
Boer, de stalhouder en koopman in oude paarden. Hij stelt ons voor even binnen te
komen, en roept onzen koetsier 't bevel toe zich te spoeden. Hij is laat, de kudde
wacht reeds meer dan tien minuten.
Stilzwijgend, bleek, staan wij te kijken. O! wat voor een
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schouwspel! Zijn dat nog paarden! zijn dat ooit paarden geweest, die lamentabele,
daar gegroepeerde beesten! Er zijn er bij die men niet durft te bekijken, zoo
afschuwelijk zien zij er uit. Er zijn er, onder welks eeltige, bij plaatsen onthaarde en
met bloed gevlekte huid, al de ribben en beenderen uitsteken, als van levende
geraamten. Er zijn er, wier flanken zóó zijn uitgehold, dat men niet begrijpt hoe het
lijf niet in tweeën breekt. Er zijn er waarvan al het vleesch schijnt in de beenen
doorgezakt te zijn, beenen zoo dik als van een olifant. Er zijn er die op geen paarden
meer lijken, die men zou nemen voor kameelen, voor dromadarissen, voor nooit
geziene, onbekende dieren.
En plotseling zien wij ook het paard dat ons gereden heeft in de achterste rijen.
Wij herkennen 't aan zijn nog van zweet glimmende huid en aan de twee verlepte
jasmijnentrossen welke hem nog om de ooren hangen. Ons hart krimpt er van toe.
Wat! moet het zoo spoedig vertrekken, zonder een oogenblikje rust, zonder de laatste,
schrale portie eten die de andere toch gekregen hebben; zonder zelfs een teugje water
om zijn armen, met wit schuim bedekten mond te laven?
- Koetsier, zeg ik tot den knecht, die het verder in de rijen drijft, - wacht toch een
oogenblik, geef het ten minste toch een weinig haver en een slokje water; ik zal er
voor betalen.
- Ik wil het wel doen, meneer, antwoordt de jonge man, - maar ik geloof niet dat
het er van proeven zal, het is te moe.
Haastig, - want Boer vloekt en maakt zich ongeduldig, - loopt de knecht een korfje
met wat haver halen, en houdt hij 't paard dit voor. De jongen heeft gelijk; het beest
wil er maar niet van proeven. Zijn oud, versleten hoofd maakt niet de minste beweging
tot het lekker voedsel; zijn treurige, door lange, bleeke wimpers overschaduwde
oogen, schijnen het zelfs niet te zien. Na een ondervragenden op mij gevestigden
blik, neemt de jongeling het korfje weg.
- Een weinig water, misschien? zeg ik, triestig ontroerd.
Men gaat er halen; men laat den emmer scheef hellen tot het verkwikkend nat de
onderlip raakt. Verloren moeite. Hoofdschuddend neemt de koetsier den emmer weêr
weg, en de kristalheldere druppeltjes zijpelen van de schuimige lipen, zonder dat het
beest ze met de tong zelfs aflikt.
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- Asa! ben je klaar? Vooruit! Hue!...
Stemmen gillen, zweepen klappen, de stoet komt in beweging.
Marie drukt haar bevende hand op mijn arm.
- O! wat is dat toch triestig! triestig! klaagt ze, met tranen in de stem.
Ikzelf ben niet in staat een woord te zeggen.
Langzaam volgen wij de kudde, op een afstand blijvend voor de opgejaagde
stofwolk. Zoo is de mensch: hij kan zich wel diep over 's levens ellenden erbarmen,
doch neemt niet graag zijn deel der narigheid, hoe klein het ook wezen mag.
- Hue!... hue!... vooruit dan!
Met geregelde tusschenpoozen weergalmen zweepgeklap en geschreeuw. De
sombere kudde, in haar stofwolk gehuld, komt onder de prachtige boomen, op den
steenweg te recht. Zij hobbelt rechts om, in den zandweg, volgt langzaam den
luisterrijken, reusachtig-gonzenden stoet rijtuigen en ruiters, in hun triomfalen
terugtocht naar de stad. De zon is onder; aan het stil-donkerend azuur tintelen,
zilverhelder, de eerste starren.
Zoo zijn wij ook teruggekeerd, alleen, te voet, bevangen door een droefheid welke
wij niet konden uitdrukken. De lentenacht daalde over ons neder, heilig-sereen en
heilig-zacht in zijn plechtig geheim, heerlijk, zóó heerlijk, als het ons niet heugde er
ooit zulk een gezien en genoten te hebben. Een fijne dauw bevochtigde de
jasmijnentrossen, die ons, in 't voorbijgaan, tusschen de traliehekjes der villa's, met
een verkoelende aanraking streelden; een muggenzwerm zweefde droomerig gonzend
met ons meê; vledermuizen fladderden geruischloos om ons heen, als schaduwen.
In 't zwart der hooge boomenkruinen zongen de nachtegalen. En de lucht, vervuld
met bloemengeuren, was iets zaligs, zóó frisch, zóó puur, zóó overheerlijk, dat,
ondanks onze neerslachtigheid, een gevoel van verkwikking in ons doordrong, en
dat onze zintuigen zacht trilden, gelijk de snaren eener stil-bewogen harp, zingend,
in weemoedig-melodieuze tonen, een lofgezang van vrede en geluk.
Dan is zij stil gaan weenen. En ik die voelde dat zij weende om
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dingen die ik niet begrijpen kon, heb niets gezegd, haar van mijn liefde niet gesproken.
Ik heb haar zelfs niet eens de hand durven drukken, en 't is in mij een overweldigend
gevoel geweest of mij in eens de gansche groote wereldsmart op 't harte viel.
Zwijgend, bedwelmd door rampgevoelens, heb ik haar weêr thuis gebracht.
't Is kort daarop dat ze zoo ernstig ziek begon te worden. Dat de kwaal, waaraan ze
sinds lang heimelijk leed, voor goed haar krachten ging ondermijnen. En gedurende
die lange maanden kwijnende ziekte welke haar dood voorafgingen, heeft het mij
dikwijls geschenen of ze reeds tot deze wereld niet meer behoorde.
Eén enkelen keer, weinige weken vóór ze stierf, heeft ze vertrouwelijk met mij
gesproken.
- Een enkelen keer, zoo sprak ze met haar zachte, hol-doffe stem van teringlijdende,
- één enkelen keer heb ik gedacht, geloofd, dat ik het aardsch geluk bezitten zou.
Kan je raden, kan je voelen wanneer dat geweest is?
- Ja, zei ik, omdat ik eensklaps voelde dat ik het wist. En 'k zei haar dat het was
dien dag toen wij naar 't bloemencorso reden.
- Toen was het, antwoordde ze haast onhoorbaar...
En in de diepten harer wijd-angstig-starende oogen, in den dofglanzenden spiegel
dier oogen van stervende welke reeds de andere zijde van 't leven schenen te ontwaren,
zag ik den doodsoptocht der kudde oude paarden, met klappende zweepen en
schreeuwend gejoel, naast den heerlijken stoet van rijkgetooide rijtuigen, badend in
avondglorie onder het somber kruingewelf der hooge beuken.
Toen heb ik ook plotseling het zoolang onbevatbaar geheim van haar bestaan
geraden. Zij was te goed, te zacht voor deze wereld van smart en ellende. Zij heeft
er zich nooit heel en al thuis gevoeld. 't Is of z'er slechts bij vergissing gekomen was;
of z'er alleen zoo kort geleefd had om zoo gauw te mogen sterven.
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Voortdoen
Ik heb een motto aangenomen: Voortdoen!
Ik was van plan en had besloten niet meer voort te doen. Ik oordeelde dat ik nu
wel genoeg, ja, veel te veel geschreven had en dat het hoog tijd werd om voor goed
de pen neer te leggen. Ik zei tot mezelf: moest ik advies aan mijn collegas-schrijvers
vragen, allen, zonder uitzondering, zouden mij antwoorden: uitscheiden... uitscheiden!
Zij zelven zouden zeker niet uitscheiden; maar dat doet niets ter zake: zij zouden
voortdoen, maar ik zou moeten ophouden. Waarom? Afgunst; naijver? Om het even:
zij doen voort en ik schei uit!
Ik ben er een tijd mee uitgescheiden. Eerst was het mij een zalig gevoel van rust
en herleving. Ik voelde al het nuttelooze van wat ikzelf en ook wat anderen geschreven
hadden. Menschen vroegen mij ‘Schrijf je dan niet meer?’ En ik antwoordde met
geluk en trots: ‘Nooit meer!’ De menschen treurden, deden of ze treurden. ‘Dat hou
je toch niet uit; en ook: 't is jammer’, meenden zij.
Ik weet niet of ze 't meenden, maar ze zeiden het toch.
Een heele poos heb ik het volgehouden. Toen werd het langzaam aan heel leeg in
mij. Zoo moet het zijn, dacht ik; die leegte in mij is het bewijs dat ik ben uitgeput.
Ik probeerde te lezen, het werk van anderen te genieten en te waardeeren. Onmogelijk.
De leegte werd een afgrond en het leek wel of er in mij geen atmosfeer meer was en
ook geen leven.
Toen begreep ik... Ik begreep dat ik niet kón uitscheiden, omdat ik nog niet dood
was. Ik begreep, dat ik moest en zou voortdoen, niet omdat ik er zoo naar verlangde,
maar omdat ik niet anders kon.
Ik doe dus voort en ik zal blijven voortdoen, zooals ik voortga met eten en drinken
en slapen en ademhalen, omdat de natuur het zoo gebiedt. 't Mag goed of slecht zijn;
mijn
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collegas mogen afkeurend het hoofd schudden en mijn lezers mogen tevreden zijn
of op mij schelden: 't kan mij niets en niets schelen: ik volg een gebod, ik volbreng
een functie, doodgewoon een fyzieke functie; ik ben door de natuur gedwongen,
veroordeeld, om voort te doen.
Misschien is het een kwaal, een ongeneesbare ziekte. Is het zoo, dan vraag ik
medelijden. Maar voortdoen...
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De laatste dag
Even vóór vier uur kwamen de Dichter en de Schilder aan den voet van Alpina. Zij
keken dadelijk in de hoogte, over het zilverglinsterend sneeuwveld heen, naar de
richting van Chanterella, maar zagen nog niemand komen. De Schilder keek op zijn
horloge en zei:
- Het is ook nog te vroeg. De liefde heeft je opgejaagd.
De Dichter glimlachte zwakjes en zei niets. Hij voelde zijn hart met korte bonsjes
hameren. Hij kon 't niet helpen; het was nu eenmaal zoo: hij was verliefd!
Samen hadden zij dat kort vacantie-reisje naar de wintersport ondernomen. Veertien
dagen licht en zon, gezond en vroolijk leven; veertien dagen sport en flirt, met het
onderling en vast voornemen dat het daarbij blijven zou: geen dag langer, omdat de
geldelijke middelen bezwaarlijk verder zouden reiken; en vooral geen ernstige
minnarijen, omdat ernstige liefdes doodend werkten op de opgewekte vroolijkheid.
De Schilder had woord gehouden. De Dichter niet. Die was goed begonnen, maar
ten slotte onder den ernst van zijn hartstocht bezweken. Daarvoor was hij ook Dichter.
Zij hadden kennis gemaakt met twee zusters, een blonde en een bruine, die met een
oom en tante reisden. De Schilder had zich dadelijk aangetrokken gevoeld tot de
brunette; de Dichter tot de blondine. De Schilder en de brunette hadden al van 't
eerste oogenblik grapjes met elkaar gemaakt en geflirt; de Dichter en de blonde
hadden ook gelachen en geflirt, tot op een oogenblik waarop ze ernstige gesprekken
hadden aangeroerd, die hen beiden stil en pensief hadden gemaakt.
Nu was 't de laatste dag. Morgen, op dit zelfde uur, zouden de jongelui Sint Moritz
verlaten. De vacantie was over, de pret was uit; 't gewone leven zou dan weer
beginnen.
Zij wachtten op de meisjes, die op een ski-tocht met anderen
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waren uitgegaan en straks over Alpina zouden terugkeeren. Gaarne had de Schilder
dit laatste uitstapje meegemaakt; de Dichter, daarentegen, voelde een
onoverkomelijken tegenzin. Hij kón dien laatsten dag niet met haar zijn, in banale
tegenwoordigheid van anderen! Hij had met haar alleen willen zijn; en daar zulks
onmogelijk was, had hij maar iets verzonnen, - een kleine wonde aan zijn linkervoet
- om niet met 't druk gezelschap mee te moeten trekken. Zijn vriend, die hem nu als
een zielszieke beschouwde, was, uit medelijden, bij hem gebleven. Zij zouden
wandelend tot Alpina komen, was de afspraak en daar op de meisjes wachten om
met haar samen naar Sint Moritz terug te keeren.
De glinsterende stralenzon neeg langzaam naar de hooge bergkammen in 't westen.
Links lag Suvretta-House voornaam te glanzen in zijn eenzaam-deftige schoonheid
van goudbruin en donkergroen op 't eindeloos wit der sneeuw; rechts, hoog boven
de dichtgeschaarde daken en torens van Sint-Moritz, rees de massale Muottas-Muraigl,
zijn sneeuwtop fel-oranje gloeiend tegen 't harde blauw des hemels, zijn eenzaam
hotelletje klein als een verloren stukje speelgoed in die wijde omgeving, met
ruiten-oogjes die rood tintelden en twinkelden in de weerkaatsing van de ondergaande
zon.
De Dichter haalde zijn horloge uit. Kwart over vier; 't wordt laat, zei hij. En zijn
oogen keken vorschend over 't golvend sneeuwveld heen, naar Chanterella toe. De
Schilder glimlachte en stak een sigaret op. O, liefde, o ongeduld! antwoordde hij
gekscherend.
Zij liepen even op en neer, steunend op hun puntstokken, in de toenemende drukte
van sleden, ski-ers, wandelaars, die allen, na den afgeloopen sportdag, naar de hotels
terugkeerden. Het was een aanhoudend zilvergerinkel van belletjes; en de arren
trokken voorbij, de paarden met panaches opgetuigd, de dames in zwaar bont
gewikkeld, met dikke plaids van geitenvacht over de knieën. De ski-ers gleden op
hun lange houten schaatsen, blootshoofds, bijna zwartbruin gebrand op 't wit der
sneeuw; en de meisjes droegen felle kleuren: groen, paars, oranje, rood, met lange,
wolle sjerpen, die om hals of middel fladderen. Velen droegen ‘breeches’ als
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mannen; anderen hadden heele korte rokjes aan, die recht vielen in strakke plooien,
als sluitende buisjes.
Eensklaps liet de Schilder een luid ‘Allo’ van jubelende vroolijkheid hooren. Ginds
hoog, op de Alpina, was een dichte schaar van ski-loopers verschenen. Zij teekenden
zich scherp, door roode zon beschenen, op 't wit der sneeuw tegen den hel-blauwen
hemel af; en de beide vrienden herkenden dadelijk ‘hun meisjes’ in de bonte groep:
Marie, de brunette, in beige mannenpak; en Andrée, de blonde, in licht-mauve rokje,
met witte kap en witte sjerp. De beide vrienden staken hun armen in de hoogte en
terstond antwoordden de meisjes met een gelijk gebaar. Zij hadden elkander herkend.
Ginds, in de hoogte, nam men van elkander afscheid. Vroolijk gelach weergalmde
tot beneden de helling en een heele rij ski-ers gleed in diagonale vaart naar de Suvretta
toe. Zij verdwenen achter boomen, werden door een zwartgroen sparrebosch als 't
ware opgeslorpt.
Toen stonden de twee jonge meisjes daar nog even gansch alleen, in den laatsten
gloed van de zon, tegen 't blauw van den hemel. Zij stonden recht en fiks op haar
ski's en 't waren als twee beelden van schoonheid en jeugd, omgoten met goud, in
betooverende bekoringsmacht.
- Wacht! Wacht! gilde de Schilder met hoog-uitgestrekten arm. En hij haalde zijn
schetsboekje te voorschijn en begon zenuwachtig te krabbelen. De Dichter zei niets.
Hij keek, met stralende, starende oogen. In zijn hart was 't of een wereld van
gewaarwordingen woelde. Zijn keel slikte droog; zijn handen waren klam.
- Mogen we komen? We krijgen 't koud! riep de kleinste van daarboven.
- Kom! wenkte de Schilder zijn schetsboekje sluitend.
Zij lieten zich glijden. 't Was als de Schoonheid en Bekoringzelve, die van uit den
hemel op de aarde kwam aanzweven. Een licht sneeuwwolkje, dun als rook, dreef
met haar mee. Haar oogen straalden toen zij nader kwamen en de witte tanden lachten
van verrukking in de bruingebrande gezichten. De Schilder lachte haar het welkom
tegen; maar de Dichter strekte machinaal en onbewust de beide armen uit, als om de
geliefde tegen zijn hart op te vangen. Hij hijgde; hij was
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bleek van emotie onder zijn getaande kleur.
De beide vrienden knielden vóór de meisjes in den sneeuw en bonden haar de ski's
af, die zij over hun schouders droegen. Dat was een zoete vracht voor elk van hun,
die zij aan niemand zouden hebben afgestaan. Zoo togen zij terug naar 't schitterend
Sint Moritz. De Schilder babbelde uitbundig, maar de Dichter had moeite om te
spreken en ook Andrée werd telkens weer stilzwijgend, met peinzende oogen in
gedachten verzonken.
Snel daalde nu de avond, in imposante glorie. Een lichte damp steeg uit de
grijs-wordende diepten op, maar de top van de Muottas gloeide, als een lange
kartelende vuurslang tegen het strakke hemels-donkerblauw. 't Mysterie van den
ongerepten winternacht daalde neer over de schoonheid van Sint Moritz. In de
immense hotels begonnen de lichtjes te twinkelen.
Hij keek haar zwijgend van terzijde in de schemering aan en de zachte bekoring
van haar fijn profiel onder de blonde haren, drong in hem door als iets dat nooit meer
zou zijn uit te wisschen. De Schilder liep maar aldoor babbelend met het brunetje
vooruit; maar hij, de Dichter, voelde zijn ziel verschrijnen en verfolteren, terwijl zijn
armen pijn deden, fyzieke pijn onder het bijna onweerstaanbaar verlangen haar tegen
zich aan te drukken en haar nooit meer los te laten. Hoe zou het zijn als hij haar
morgen moest verlaten, om haar misschien nooit terug te zien?
Oom en Tante hadden er in toegestemd, dat de meisjes dien avond met de jongelui
het afscheidsmaal zouden gebruiken. Oom en Tante waren geschikte, vriendelijke
menschen, die de zon in het water konden zien schijnen.
Zoo zaten zij met hun vieren aan een tafeltje, in de luxe-omgeving van het Carlton,
en gebruikten het avondmaal, dat dan het laatste zou zijn. De Schilder en 't brunetje
lachten en babbelden steeds onbedwongen, maar tusschen den Dichter en Andrée
was het, of er een muur van dwang en droefheid stond. Hij had moeite om iets te
eten en ook de champagne kon hem niet opfleuren. 't Was stil in hem, en ook in haar,
benauwend, akelig-stil.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

904
Na den eten gingen zij dansen. Dat deed hem goed. Dat was beweging, charme,
leven; hij voelde zich weer gewoon worden. Zijn armen, zacht om haar heen geslagen,
deden geen pijn meer. Dàt was het wat hij hebben moest: haar zacht tegen zich
aanvoelen. Hij kon weer spreken, glimlachen. Die zachtheid van haar aanvoelen was
iets zoo onuitsprekelijk bekoorlijks, dat er in hem geen plaats meer was voor eenig
ander bewustzijn of gewaarwording. Het was als een stille verzoening tusschen hen
beiden. Zijn stralende oogen zeiden al zijn diepen hartstocht en háár schoone, zachte
oogen schenen hem zwijgend te danken. Hij sliep dien laatsten nacht, in gelukzalige
vergetelheid.
Even vóór vier uur stonden zij kant en klaar, met hun bagage, aan den trein. Oom en
Tante hadden 't goed gevonden dat de meisjes tot op het perron meegingen, om hen
adieu te zeggen. Zij hadden reeds elkaar adieu gezegd; ze deden het opnieuw: belofte
elkander te zullen schrijven; hoop elkander 't volgend jaar terug te zullen zien. Zij
keken lang elkander in de oogen aan; hun oogen zeiden wat hun lippen niet zeggen
konden of niet zeggen durfden. De Schilder was vroolijk en onbevangen als altijd;
maar de Dichter verging van opgejaagde zenuwachtigheid. Hij kon geen oogenblik
kalm en rustig blijven, zijn handen trilden en zijn gezicht was vaalbleek van emotie.
Telkens liep hij weg en kwam weer bij Andrée terug; telkens nog had hij haar iets
te zeggen, iets te vragen. Het gonsde als een storm in zijn hoofd; en zijn hart hamerde,
hamerde, met korte, harde bonzen, die hem den adem in de keel versmachtten. Het
schemerde vóór zijn oogen, hij wist niet meer wat hij deed.
Toen floot de conducteur en de reizigers wipten in de wagens. Machinaal wipten
de vrienden met de anderen mee. Dadelijk stond de Schilder bij een der neergelaten
ramen en wuifde jubelend met zijn beide handen. De Dichter, vóór het ander raam,
wuifde werktuigelijk mee, als in een droom. Langzaam zette de trein zich in beweging.
Toen... eensklaps... gebeurde het! Hij vloog naar 't gangetje, rukte 't portier wijd
open, sprong uit den wegrijdenden trein, als een gek!... Hij hoorde de stem van zijn
vriend
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achter zich: ‘Wat doe-je! Ben je mal!’... hij zag hem vagelijk, met wild-zwaaiende
armen, uit het raampje hangen,... hoorde nog eens, schreeuwend: ‘Ben je mal! Ben
je toch mal!’... hoorde eensklaps niets meer.
Bevend, met verwilderde oogen, stond hij vóór de verbaasde en verschrikte meisjes.
- Wat is er toch! riepen zij.
- Ik kan niet; ik kàn niet weg! sprak hij schor, met trillende stem.
Roerloos staarden zij hem aan, met groote oogen.
- Maar uw vriend?... uw bagage?... zei Andrée.
- Kan me niet schelen. Ik zal seinen, telefoneeren, antwoordde hij somber. En hij
herhaalde, met stuggen, bijna woesten nadruk:
- Ik kán niet weg; ik kàn niet; tenzij U mij gebiedt!
Zij sloeg haar oogen neer, kleurde, zweeg.
- Moet ik weg, of màg ik blijven? hijgde hij.
- Blijf... zuchtte zij haast onhoorbaar.
Stil had Marie zich terug getrokken. Zij lieten haar gaan, volgden haar op een
afstand. Zij zagen haar langzaam het sneeuwpad naar 't hotel opklimmen. Toen
keereen zij, als door een stil accoord, naar rechts en verdiepten zich, langs de
kronkelende wegen, in de eenzaamheid van Badrutt-Park. Hij nam haar hand en
drukte die lang en vurig in de zijne.
- Voor eeuwig,... voor het leven... murmelde hij.
Heel zacht boog zij het hoofd en stille tranen van geluk rolden over haar wangen.
De zon ging onder, purper en goud, als elken avond. Over de sombergroene kruinen
van Badrutt-Park heen, over de zilverglinsterende oneindigheid der ongerepte
sneeuwvelden in 't verschiet, kartelde de mysterieuse en grootsche Muottas-Muraigl
in de avondzon zijn slang van vuur, als een rood-jubelend lied van onbluschbare
liefde onder den blauwen hemel...
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Hoe de stad Gent tot driemaal toe met ondergang bedreigd en telkens
weer gered werd
Het is wel een bizonder eigenaardige en treffende gewaarwording, een gewichtig
punt van geschiedenis aan eigen waarneming te kunnen toetsen. Wat men zelf heeft
zien gebeuren, krijgt een heel andere beteekenis, dan wat men uit andere bronnen,
hoe vertrouwbaar ook, verneemt.
In een pas te New York verschenen boek, getiteld Fighting in Flanders beschrijft
Alexander Powell, oorlogscorrespondent van de New York World o.a. een bezoek
en een lang onderhoud dat hij had met generaal von Boehn, opperbevelhebber van
het Negende Duitsche leger, en waaruit blijkt dat Gent aan een gevaar heeft
blootgestaan, hetwelk voorzeker slechts heel enkelen aldaar vermoed hebben.
Om dit alles echter goed te begrijpen is het noodig de gebeurtenissen, waarin Gent
betrokken was, nog eens na te gaan.
In het begin van September werd te Melle, acht kilometer oostelijk van Gent,
tusschen de voorhoede van von Boehn's leger en een korps Belgische vrijwilligers
en Burgerwachten, een slag geleverd, die vooral hierdoor belangrijk was, dat de
Belgen, gedwongen tegenover aanzienlijke overmacht te wijken, meteen de groote
industrie-stad onbeschermd aan haar lot moesten overlaten.
Het gevolg daarvan was, dat reeds den volgenden ochtend, de heer Braun,
burgemeester van Gent, op het Duitsche hoofdkwartier werd ontboden om te
onderhandelen. Er bestond, vanwege de Duitschers, een wellicht niet gansch
ongegronde vrees voor onlusten in die bekend-rumoerige stad met haar meer dan
honderd duizend arbeidersbevolking. Van een anderen kant had von Boehn meer
dan groote haast om met zijn
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leger von Kluck ter hulp te snellen, die op dat oogenblik reeds van de Marne werd
teruggeslagen, zoodat een eenigszins lang oponthoud te Gent voor hem alles behalve
wenschelijk en zelfs beslist onmogelijk was.
Daarom ook kwam von Boehn toen niet in Gent, maar dreigde met de
aller-vreeselijkste teisteringen, indien de stad zijn eischen niet dadelijk inwilligde.
‘Je suis à la tête d'une très forte armée, munie d'innombrables canons du plus gros
calibre, et la wille sera bombardée, brûlée et rasée’ zoo schreef hij in den dreigbrief,
dien de Gentschen burgemeester als een invitatie om naar 't Duitsche kamp te komen
overhandigd werd.
Om zijn stad voor ondergang te sparen, stemde burgemeester Braun in alle eischen
van de Duitschers toe. Deze waren, behalve talrijke requisities, waaronder natuurlijk
niet vergeten werden aanzienlijke hoeveelheden wijn, champagne en fijne sigaren:
ontwapening van de Burgerwacht en de stellige belofte dat ook geen reguliere
Belgische troepen meer in Gent zouden verblijven. Onder volbrenging dezer
voorwaarden beloofde von Boehn van zijn kant dat het Duitsche leger niet in Gent
zou binnenrukken.
Alles was dus naar wensch geschikt en Gent verademde. Maar op het oogenblik
zelf dat de Gentsche burgemeester en de Duitsche generaal wederzijdsch dit verdrag
onderteekenden, greep er, midden in de stad, een korte en vlugge tragedie plaats, een
ware fataliteit, die al de vruchten van die lastige onderhandelingen, onherroepelijk
scheen te moeten verijdelen.
Twee Duitsche militaire automobilisten, blijkbaar verdwaald en niets van de
gesloten overeenkomst afwetende, kwamen ongegeneerd en kalm de stad
binnengereden. Door een wonderlijk toeval, om den hoek van een straat, botsten zij
als 't ware op een auto-mitrailleuse bestuurd door een Belgischen officier die, even
min het verdrag kennende, ondanks de waarschuwingen en de smeekingen der
menigte, onmiddellijk het vuur tegen de Duitschers opende. Gewond vielen de beide
vijanden neer!
Dat was wel van 't ergste wat er op zulk een oogenblik kon gebeuren. De barsche
Duitsche generaal zou zonder eenigen

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

908
twijfel de Belgen beschuldigen van meineed en verraad en het verdrag als ‘papieren
vod’ aan stukken scheurend, de stad onder bombardement vernielen.
Gelukkig echter had zich het korte drama onder de vensters van het Amerikaansch
consulaat afgespeeld en, van op zijn balkon, had de consul zelf alles bijgewoond.
Die kon naar waarheid getuigen, dat hier slechts een ongelukkig toeval al het kwaad
had gedaan.
Dadelijk werd een auto gerequireerd en, onder Amerikaansche vlag, reed consul
Van Hee met burgemeester Braun, die juist in de stad was teruggekeerd, er in volle
vaart van onder, weer naar von Boehn toe.
Deze was intusschen met zijn leger reeds een heel eind gevorderd. De beide heeren,
na heel wat oponthoud, vragen en zoeken, troffen hem eindelijk aan op een kasteel
in Zuid-Vlaanderen en, naar later verluidde, kostte het hun heel wat moeite om den
generaal van het misverstand te overtuigen. Zonder de tusschenkomst van den
Amerikaanschen consul ware 't zelfs in 't geheel niet gelukt. Doch eindelijk was het
gevaarlijk geschil uit den weg geruimd en burgemeester en consul mochten
gerustgesteld en geruststellend terugkeeren in de stad waar de angstig-opgejaagde
bevolking zich reeds aan het allerergste verwachtte.
Dat allerergste, of, beter gezegd, dat aller-gevaarlijkste moest echter nog komen;
en hiervan was ik, althans gedeeltelijk, de ooggetuige, zonder evenwel in de verste
verte te vermoeden hoe erg en gevaarlijk het was.
't Was de tweede dag na den slag van Melle.
Met duizenden en duizenden Gentenaars en lieden uit den omtrek, volgde ik den
langen, kaarsrechten Brusselschen steenweg, om naar het slagveld te gaan kijken.
De breede weg zag letterlijk zwart van voetgangers, wielrijders en rijtuigen. Dáár,
in de verte, in de richting van Gent naderend, scheen ons iets ongewoons te gemoet
te komen. 't Was eerst, in het gewoel der menigte, niet goed te onderscheiden; maar
eensklaps werd het duidelijk: Twee mannen te paard, in grijs uniform, met
rood-omrand[d]e, grijze pet en het geweer dwars over den rug: twee Duitsche
soldaten!
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Het waren echter geen cavaleristen. Het waren twee gewone infanterie-soldaten, die
de twee zware paarden van een vrachtwagen hadden gerequireerd en, er zoo maar
op gesprongen, zonder zadel noch stijgbeugels, stapvoets naar de stad toe reden.
Nooit ben ik heviger verbaasd geweest! Wat die twee kerels daar uitvoerden: zoo
heel alleen op die zware, onhandelbare boerepaarden, waarmee ze niet eens konden
vluchten, tusschen die drommen van duizenden en duizenden menschen, waarvan
ieder een vijand was, die in den grond van zijn hart hun dood moest wenschen, was,
of het toppunt van brutale arrogantie, of een daad van bijna krankzinnige
roekeloosheid, of nog eens een verdwaald loopen, zooals daags te voren met de
mannen der automobiel was het geval geweest.
Dat het nog eens dit laatste was, is kort daarop gebleken. Zij zagen er trouwens
alles behalve heldhaftig uit. Hun gezicht was grauwbleek en de gejaagde angst stond
in hun rusteloosloerende oogen te lezen. Maar toch vorderden zij, door al die
duizenden blikken van stomme verbazing gevolgd en ik voor mij geloof dat juist die
stomme, overweldigende verbazing van de kolossale menigte, hun eenige redding
is geweest.
Wij kwamen op het slagveld. Ik zal er maar geen uitvoerige beschrijving van geven.
't Is immers overal en altijd 't zelfde schouwspel: uitgebrande huizen, boerderijen en
kasteelen; loopgraven rechts, loopgraven links, de akkers omgewoeld, het schoone
graan en stroo der rijke, rijpe oogsten alom vertrapt, vermorzeld en verspreid! Hier
en daar een dood paard, of een koe, als 't ware slapend uitgestrekt op een groen
weiland, en overal droeve, havelooze menschen met bleeke en betraande gezichten,
onschuldige slachtoffers, die om een almoes komen bedelen. Doode of gewonde
soldaten lagen er niet meer; die waren reeds den vorigen dag opgeruimd en begraven.
Bij plaatsen verhief zich, met prikkeldraad omrasterd, een terpje versch-omgewoelde
aarde, waarop een ruwhouten kruis stond en waaraan een reeds verwelkte
bloemenkransje of een loovertakje hing. Daar lagen ze...
Het desolate tafereel had mij echter de opschudding-wek-
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kende verschijning der twee Duitsche soldaten op de gerequireerde boerepaarden
bijna doen vergeten. Plots dacht ik er weer aan en vroeg mij niet zonder bezorgdheid
af hoe het in de wellicht opgewonden, groote industrie-stad met die kerels verder
afgeloopen was, toen langzaam aan, voortdurend toeterend, en ploegend als een
schip, onder Amerikaansche vlag (alweer!) een auto door de op elkaar gepakte
menigte aangereden kwam.
Achter het stuur zat de mij welbekende heer Van Hee, Amerikaansch consul te
Gent. Naast hem een jongen man, dien ik niet kende, maar die naderhand gebleken
is de heer Alexander Powell te zijn; en, achter in den wagen, twee Duitsche soldaten,
dezelfde, ik herkende ze dadelijk, die ik een uur te voren op den rug der boerepaarden
te gemoet gekomen was; maar nu niet bleek en bang meer, met schuw-loerende
oogen; integendeel: gansch opgemonterd, gezellig lachend en pratend en ongegeneerd
sigaren-rookend! Niet minder sterk dan bij de eerste ontmoeting was nogmaals mijn
verbazing...
Wat er met die twee gebeurd was en wat daarvan de schrikwekkende gevolgen hadden
kunnen zijn, vertelt Alexander Powell in zijn zeer interessante boek.
De beide kerels op hun boerepaarden waren vrijwel ongemoeid tot aan de Gentsche
voorstad gekomen. Dáár echter was het gedrang zóó groot en raakte 't rumoerig volk
uit die buurt zóó opgewonden, dat het allerergste voor de twee verdwaalden dadelijk
te vreezen was.
‘Over een zee van dreigend-gezwaaide armen en stokken’, zoo vertelt Powell,
‘rezen de gestalten van twee Duitsche soldaten, 't geweer over den rug, gezeten op
twee werkpaarden, die zij blijkbaar van een vrachtkar hadden weggenomen. Evenals
hun kameraden daags te voren met de auto, waren zij bij vergissing in de stad terecht
gekomen. Op het oogenblik dat wij hen zagen stormde de verwoede menigte letterlijk
op hen af. Ik liet met alle kracht den hoorn van de auto blazen, opende mij met moeite
een vrijen weg en kwam recht naar de twee dood-verschrikte Duitschers toe gereden.
“Vlug van uw paarden en hier in den wagen!” riep de consul in 't Duitsch. “Neem
uw kepi's af, verberg uw geweren, hurk
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neer, zoodat men u niet ziet!”
De menigte, die haar prooi zag ontsnappen, drong brieschend om ons heen. Het
was een allernaarst moment. Van Hee sprong in den wagen overeind.
“Ik ben de Amerikaansche consul!” gilde hij. “Ik neem deze twee mannen onder
mijn bescherming. Als gij hun het minste kwaad doet, wordt uwe stad platgeschoten
en ten gronde afgebrand!”
Op dat oogenblik drong een stoere, geweldig-geschouderde Belg door de foule en
mikte een revolver op de in den achterwagen neergekrompen Duitschers. Bliksemsnel
kon ik de dreigende hand nog afweren en meteen gaf ik gas en de wagen sprong
letterlijk vooruit door het op elkaar gepakte gepeupel. 't Was een benauwend oogenblik
voor allen die er mee gemoeid waren, maar nog wel 't meest van al voor de stad Gent!
Want, waren deze twee Duitsche soldaten door het oproerige volk gedood geworden,
geen macht ter wereld had de groote stad voor Duitsche wederwraak kunnen sparen.
Dit verzekerde mij later, met nadruk, generaal von Boehn zelf.’
Zoo werd dus Gent tot driemaal toe met ondergang bedreigd en telkens, bijna
mirakuleus, vooral de beide laatste keeren, weer gespaard.
Helaas! De toekomst is vol onzekerheid en duisternis. Zal er nóg eens een
beproeving komen en hoe zal het dán aflopen?...
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Van de hak op de tak
De mooie brem
of
kunstenaarsgeheugen
Ik had er het zaad van geplukt, verleden zomer, in Normandië.
't Was zulke mooie brem. Hij bloeide weelderig op de helling van een heuvel,
onder statige, hooge eiken, langs een blonden weg en een riviertje, dat het zuiver
hemelsblauw weerspiegelde.
Ik ging er elken dag heen wandelen. Het liefelijk oord deed mij denken aan bekende
plekjes in mijn eigen dierbaar land, waaruit ik nu verbannen ben. Ik plukte er gouden
tuilen van en bracht die mede naar mijn banale, eenzame hotelkamer; en toen de
eindelijk uitgebloeide vrucht in zwarte hulsjes aan de schrale, groene takjes hing,
nam ik er, in een linnen beursje, een flinken voorraad van mede.
Ik zou die zaaien in mijn stadstuintje en later zou de gouden bloem mij aan het
schoon Normandië herinneren.
Ik heb gezaaid, naar ik geloof, tegen het einde van verleden zomer. Toch weet ik
wel, dat ik een tijd gëaarzeld heb, of ik zou zaaien in het najaar, dan wel in de lente.
Ik heb daarover nagedacht en zelfs gepiekerd. En eindelijk heb ik als volgt
geredeneerd: De brem zaait zichzelf door uit zijn hulsjes los te barsten tegen het
einde van den zomer. Zoo schikt het de Natuur. Welke betere en wijzere leermeesteres
zou ik wel kunnen volgen dan de Natuur zelve, zooals zij ons haar onvergankelijke
lessen geeft?
En 'k heb gezaaid, naar ik geloof, tegen het einde van den zomer!
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Ik heb gezaaid langsheen een kale muur, in zachte, mulle aarde. Niets groeide daar;
er mocht dus wel iets komen. De winter en zijn stormen gingen er overheen; de
sneeuw bedekte 't met zijn blanke wade; en in mijn geheugen doofde langzaam de
herinnering aan 't vreemde zaad, dat ik daar had geworpen. Ik dacht er voor het eerst
weer aan toen de zachte lente het teere groen deed ontkiemen en toen de eerste
vogeltjes in de heesters begonnen te zingen.
Ik ging eens kijken langs den kalen muur. Er kwam wel iets uitpiepen: heele kleine,
groene blaadjes, twee aan twee, op doorschijnend-dunne stengeltjes. Was dat de
brem? Ik twijfelde. Het leek nog niet op brem, maar kon het nog wel worden. Geduld
dan maar. En ik liep verder, en was al spoedig weer de brem vergeten.
Toen ik er weer aan dacht was 't bijna zomer en stond de brem volop te bloeien op
de wilde heide. Ik zat in den trein en zag die rijke schoonheid over 't land. En zoodra
ik thuis kwam liep ik naar den kalen muur, achter in mijn stadstuintje, en keek, en
zocht.
't Was een volslagene teleurstelling. De kleine kruidjes, die ik er in de vroege lente
had ontdekt, stonden er nog en schenen niets veranderd. Onkruid was het; onkruid
van het miserabelste soort, dat zich niet eens tot een gewoon plantje kon ontwikkelen.
Van bremplantjes geen schim zelfs.
Dat vreemde zaad kan hier niet aarden, dacht ik in mijzelf. En 'k voelde een soort
weemoed, omdat ik de herinnering aan 't schoone, dat ik ginds in den vreemde had
gezien en genoten, hier niet zou kunnen overbrengen.
Dezer dagen ruimde ik kasten en laden op. Triestig, melancholisch werk! Brieven
van welbekenden en geliefden, die men wellicht nooit terug zal zien; portretten van
zoovelen, oud en jong, welke niet meer bestaan. Een kast of lade vol met lang vergeten
dingen is als een stuk van ons verleden, dat even weer herleeft.
In een hoek lag een grauw linnen zakje, flink met een touw dichtgesnoerd. Ik
voelde eraan en 't ritselde van binnen. Wat mag daar wel in zitten? dacht ik
verwonderd; en sneed het touwtje los.
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Beste lezer, gij hebt het geraden! Het waren de verdroogde zwarte hulsjes van de
mooie Normandische brem! Ik had ze uitgezaaid, maar slechts in mijn geheugen. Ik
had gezaaid, niet met mijn hand, maar met mijne gedachten. En van dat hersenzaad
maak ik nu dit onschuldig schetsje.
Maar nu, dit najaar zal ik het wel werkelijk uitzaaien, dáár, in mijn tuintje, langs
den kalen muur, waar nog steeds niets groeit of bloeit; en in de volgende lente zal
het zaad ontkiemen en 't zal tot mooie, frissche brem gedijen, met gouden bloeisels
onder teere lente-luchten, zooals het bloeit ginds verre, in het poëtische Normandië,
op de helling van den heuvel, onder de hooge, statige eiken, langs den blonden weg
en het riviertje, waarin zich het azuur der hemelen weerspiegelt...
Als ik het wéér maar niet vergeet...!
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Von Varken en zijn ordonnans
Het was een ‘von’, een echte. Of hij precies von Varken heette, zou ik niet met
positieve stelligheid durven verzekeren, maar de menschen noemden hem zoo onder
elkaar, omdat het ongeveer aldus klonk en dat het zulk een onmenschelijk beest van
een kerel was. Trouwens, zij lieten het ‘von’ al spoedig achterwege en betitelden
hem eenvoudig met de rest van den naam.
Hoe dan ook, een ‘echte’ was het. Hij hield zich stijf als een stok en droeg een
monocle in de rechteroogkas. Hij lachte nooit en op zijn bovenlip stond, als geplakt,
een dun, blond, opgestreken snorbaardje. Hij droeg een groote zegelring en natuurlijk
ook een IJzeren Kruis; het was een ‘echte’. Hij leek precies gecopieerd uit een
Simplicissimus van vóór den oorlog.
Hij had beslag gelegd op enkele kamers in een deftig dorpsrenteniershuis. Daar
woonde een oude, ziekelijke vrouw, met haar twee dochters en bediening. De oudste
dochter was ook zwak en ziekelijk; de jongste daarentegen fel en flink. De
dienstmeisjes waren vage, goedige wezens, die veel zuchtten en veel baden voor den
vrede, en doodsbang waren voor de Duitschers in het algemeen en voor von Varken
in 't bizonder.
Von Varken had bij zich een ordonnans en een hond. De hond sliep bij hem, op
zijn kamer; en de ordonnans sliep in de gang, op een matras, vóór zijn deur. Von
Varken was de chef van het plaatselijk recrutendepot. Dat baantje was geknipt voor
hem. Hij vloekte en brulde gansch den dag en de manschappen sidderden op honderd
meters afstand. Maar het meest van al sidderde nog zijn ordonnans. Die ordonnans
was een goedig, klein ventje, met weifelende oogjes en een klein, rond buikje. Hij
was een beetje schrokkig, maar verder had
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hij geen gebreken. Hij deed geen kwaad aan de menschen, zocht in alles het goede,
het verzoenende. Hij schoot uitstekend met de menschen op, die van hem hielden.
Dat kon von Varken niet uitstaan. Von Varken schold hem uit en sloeg er op met
zijn karwats en dwong hem wreed te zijn, zooals hij zelf was. Toen deed de ordonnans
ook wreed, uit louter angst en vaak met tranen in de oogen. En in 't geheim sloop hij
dan naar de mishandelde menschen toe en smeekte hen deemoedig om vergiffenis.
Von Varken's hond was een gestolen hond. Hij had hem weggehaald van een
kasteel, waar hij een tijd verbleef. Het was een mooi dier, een heel intelligente
herdershond, die wellicht nog aan zijn vroegere meesters dacht, want hij liep dikwijls
speurend rond en was wel eens enkele uren zoek. Dan kende von Varken's woede
geen grenzen. De ordonnans kreeg de schuld en werd geslagen; en als de hond
terugkwam nam von Varken hem mee op zijn kamer, deed hem door de ordonnans
vasthouden en sloeg er dan op met zijn karwats, tot hij niet meer kon. Het heele huis
galmde akelig en dreunde onder het huilen van den hond; de oude, zieke dame en
haar zieke dochter slaakten noodkreten; de meiden liepen schreiend door de gangen.
Toen sloeg von Varken nog veel harder, woest-blij dat hij die vrouwen den doodsangst
op het lijf kon jagen; en eindelijk schopte hij 't beest uit zijn kamer, brullend dat hij
de familie verantwoordelijk stelde, voor het geval dat hij nog weg zou loopen.
Wanneer von Varken den hond niet mishandelde, stookte hij hem op om andere
dieren en ook menschen te mishandelen. De meiden hadden een poes, die vet en lui
was, heerlijk overvoed door keuken-afval en gekoesterd als een kind. Zij hielden
hem langen tijd voor von Varken verborgen, maar eindelijk ontdekte hij hem en van
dat oogenblik af was zijn lot bezegeld. Von Varken stuurde er zijn hond op los en
in een minimum van tijd was de vette poes, ondanks zijn woest gekrauw en geblaas,
lillend aan stukken gescheurd. De meiden sloegen de armen ten hemel en huilden
wanhopig; de zieke moeder en de zieke dochter slaakten noodkreten; en de jongste
dochter, die fel en flink was, kwam op het geluid toegesneld en zag wat er gebeurde.
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Er zijn van die oogenblikken, dat toorn en opstand zóó geweldig in een mensch
opbruisen dat hij niet meer nadenkt en alle voorzichtigheid in den wind slaat. De
oogen van het meisje fonkelden van woede en zij slingerde von Varken de beleediging
in het gezicht:
- Smeerlap! Bandiet!
- Wat! schokte hij op.
- Smeerlap! Bandiet! herhaalde zij razend. Laf, met een valschen grijnslach, droop
hij af.
- Je zult van mij hooren! dreigde hij.
- Smeerlap! Bandiet! herhaalde zij nog eens.
Twee dagen later was er groot nieuws in 't dorp. De recruten vertrokken naar 't front
en von Varken moest mee. De menschen durfden 't eerst niet gelooven; maar toch
was het zoo. Zij vertrokken op een vroegen ochtend en von Varken was er bij. Ook
de ordonnans was er bij en dat deed de menschen leed. Zij hielden van hem.
Enkele weken verliepen. Het dorp verademde. Op een ochtend waren de recruten,
zeer gedund, terug. Weer kwam de zwaar-gedrukte droefheid over 't dorp. Maar een
gerucht ging als een loopvuur: de ordonnans was ongedeerd en 't Varken was
gesneuveld! De menschen stroomden samen. Was 't waar? Was 't werkelijk waar?
Het wàs waar! Daar kwam de ordonnans, een ander mensch geworden sinds hij
van het Varken was verlost; en hij vertelde het aan al wie 't hooren wilde:
- Het Varken is gesneuveld!
Het was een geluksdag in 't dorp. En 't flinke jonge meisje, dat ondertusschen tot
een maand gevangenis veroordeeld was geworden, ging jubelend met de gendarmen
die haar kwamen halen mee, gesterkt door een gevoel van heerlijkheid, zooals zij er
in al die droeve jaren geen gekend had.
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Meiavond
De schoone maand Mei! Daar is ze weer!
April is vreeselijk geweest, evenals Maart, evenals Februari, evenals al die andere
lange, droeve, sombere wintermaanden; maar nu, nu voor 't eerst, is er iets lichts
gekomen in de atmosfeer, iets als een glimlach en een weeke, teere, zoete streeling,
vol hoop en vol beloften. De schrale blaadjes van de lijsterbes staan reeds vriendelijk
te groenen, de berkentwijgjes trillen, als waren zij van tintelend-doorschijnend goud;
en de larikjes dragen reeds fijne, kanten mouwtjes en staan heel strak als behaagzieke
kinderen, die men voor een zondagsfeest heeft opgetooid.
De Mei hangt in de lucht, met opkweelend vogelgezang en ontluikende bloemen;
en zelfs het dorpje, dat gedurende de vier eindelooze oorlogsjaren heeft getreurd,
schijnt nu eindelijk als 't ware te herleven en koestert zijn wel wat vaal geworden
witte muurtjes en zijn verkleurde groene luikjes in de zacht-warmende zon.
Enkele menschen komen buiten en staren in de heldere lucht. De zon gaat rood
en rijk in 't Westen onder en toovert wonderzuilen van paleizen in de wolken aan
den horizont. Is al het gruwelijk leed nu eindelijk voorbij? Of is het nogmaals een
teleurstelling en een bedriegelijke illuzie, als al die andere teleurstellingen en illuzies
der vervlogen droeve jaren?
Daar klinkt gezang aan 't einde van de korte straat, die in het heerlijk groene veld
uitloopt! Gezang! Dat is in jaren niet gehoord! De menschen kijken met verwondering
uit, reikhalzend. Wie heeft reeds zóóveel lente en verheugenis in zich, dat hij kan
zingen!
Het is een boer, in boere-werkkleeren. Hij komt van uit het veld, hij loopt ietwat
onvast, en zwaait met alle bei zijn armen, en bralt met luider stem:
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Zij zullen hem niet temmen
Den fieren Vlaamschen Leeuw
Zoolang er nog in Vlaanderen
Een enkele Vlaming leeft.

De menschen zien hem komen en een breede lach ontluikt op aller gezichten. Hoe
heeft hij 't hem geleverd om in dezen tijd van formeel alcohol-verbod nog genoeg
sterken drank te vinden om zich te bedrinken! Hij wekt verbazing en een soort van
afgunst op. 't Is of er voor dien man geen oorlog was geweest. 't Is of hij vier jaar
lang geslapen had en nu weer plotseling tot het gewone en bekende leven was
ontwaakt. Het is een wonder, een prangende herinnering van vroeger, iets dat ontroert
tot in de diepste vezels... De oogen van de menschen blinken en hun lippen smakken
van verlangen: 't is of ze 't zelven weder proefden, al dat heerlijke van vroeger, dat
nu voor hen verboden vrucht geworden is!
Zonder iets daarvan te merken, zwelgend in zijn eigen roes, zwenkt de kerel verder
door de straat, armenzwaaiend, knieënknikkend, waggelend van rechts naar links;
en zijn bralgezang weerkaatst tegen de muren, altijd 't zelfde, aldoor van den leeuw
die niet getemd zal worden, zoolang hij dit, zoolang hij dat, zoolang hij nog 'n borrel
heeft...!
't Wordt Mei, 't is Mei; en er hangt iets nieuws, iets frisch, iets zalig-opbeurends in
de lucht. Nauwelijks is de leeuwbraller weg of er klinkt alweer gezang in 't dorpje.
Maar nu zijn 't lieve, fijne stemmetjes; en om het hoekje van den kerkmuur verschijnen
drie kleine kinderen: twee meisjes en een jongetje, alle drie met groene takjes in de
hand. De meisjes hebben ook haar hoofd getooid met een gevlochten kransje van
gele boterbloempjes en van witte madeliefjes; en allen zingen, vóór de deur van een
huisje geschaard:
'K kieze mijne mei
En ik brak mijn ei
En de dooier viel uit mijn schale...

Verteederd zien de menschen toe en hooren dat zoo wel-
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bekende kinderliedje aan. Ook dàt hebben zij in geen vier jaar gezien, gehoord. Wie
zou er nog gedacht hebben aan Meizingen onder den druk der vijanden? En wie zou
nog iets gegeven of gekregen hebben, waar het hoogstnoodige voor iedereen ontbrak?
Het Mei-zingen!... Het was vergeten geraakt op het dorpje en nu klinkt het weer zoo
heerlijk frisch en zoet, als een verwezenlijkte illuzie uit een lang vervlogen droom!
De menschen glimlachen en geven, in een soort van ontroerde dankbaarheid voor
het heropgewekt verleden; en langzaam vorderen de kinderen van huis tot huisje,
met hun kransjes en hun meitjes, onder het lichte groen van het ontkiemend loover,
in de ijle lichtheid van de fijne lente-avond-atmosfeer, terwijl ook de vogels in de
boomen zingen en de zon zachtrood in 't westen taant, achter de grootsche
luchtpaleizen van de grijze wolken.
Het gaat herleven in de wereld. Er zal nog eens gelachen en geglimlacht worden,
na zoo eindeloos veel leed en haat en tranen.
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Dagboek
17 juli 1921
Ik ben van morgen opgestaan met het idee dat ik nog eens een dagboek zal gaan
schrijven. Ik begin er maar dadelijk mee. Waarom zou ik ook wachten? Een dag is
een dag; en ik kan net zoo goed op 17 Juli 1921 met mijn dagboek beginnen als op
1 Augustus of op welken anderen dag ook. Elke dag brengt een of meer impressies.
Ik teeken op wat ik zie, of voel, of denk.
Mijn dag begon met het doorbladeren van een paar couranten. Het is een akelige
bezigheid, een echte aberratie en bijna een ondeugd, maar je ontkomt er nooit
heelemaal aan.
Ik lees, om te beginnen, nog iets over de bokspartij Dempsey-Carpentier. Ik kan
niet genoeger herhalen welk groot pleizier het mij gedaan heeft dat Carpentier op
zijn kop kreeg. Niet dat ik de minste sympathie voel voor bruut Dempsey; maar bruut
Carpentier heeft hem uitgedaagd en daarvoor alleen verdiende hij geklopt te worden,
evenals Duitschland verdiende den oorlog te verliezen, omdat het hem geprovoceerd
heeft. Men zou haast zeggen: er bestaat toch nog een schim van gerechtigheid in de
wereld.
Verder lees ik de klaagtonen van iemand die voor zijn genoegen in het buitenland
gereisd heeft en er niets dan teleurstellingen en onaangenaamheden heeft ervaren.
Het wekt in mij nagenoeg het zelfde gevoel als voor Carpentier-Dempsey. Waarom
moest die vriend voor zijn pleizier gaan reizen? Waarom bleef hij niet thuis, waar
hij het blijkbaar zoo goed had? Ik kan niet het minste medelijden voelen voor
menschen die nu, in dezen tijd, voor hun pleizier gaan reizen. Het is al treurig genoeg
als je tegenwoordig moet reizen. Iemand die nu vrijwillig reist kan niet zwaar genoeg
gestraft worden.
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Verder nog lees ik van een jongeling die in de gevangenis zit omdat hij geen soldaat
wil worden en als protest daartegen weigert voedsel in te nemen. Ik herinner mij als
kind dat ook gedaan te hebben. Dat noemden mijn ouders spottend ‘boudeeren tegen
mijn buikje’. Het duurde nooit heel lang. Het eten werd mij voorgezet en daarmee
was het uit. At ik, goed. At ik niet, ook goed. Vooral niet dwingen. Ik ben steeds
gëeindigd met te eten; en ik herinner mij nog hoe lekker het dan smaakte. Ik denk
wel dat die jeugdige dienstweigeraar ook zal eindigen met te eten. Doet hij dat niet,
dan zal hij doodgaan, wat zeer zeker treurig voor hemzelf is, maar wat verder aan
den loop der wereldzaken niets veranderen zal. Ik geef hem schoon gelijk dat hij
geen soldaat wil worden als het niet absoluut noodzakelijk is, maar ‘boudeeren tegen
zijn buikje’ mon Dieu que c'est bête! Enfin, je kunt de menschen niet beletten zich
te suicideeren. Het lijkt mij een ‘fait-divers’ van zeer ondergeschikt belang; maar
het vult de kolommen van de dagbladen en die hebben dat zeer noodig.

Nog eens 17 juli
Gisteren schreef ik: ‘Een dag is een dag en ik kan net zoo goed op 17 Juli met mijn
dagboek beginnen als op 1 Augustus of op welken anderen dag ook.’
Een datum is dus voor mij van geen beteekenis. Wat echter wél van beteekenis
voor mij schijnt te zijn, - dat heb ik van ochtend ervaren, - is de juistheid van den
datum waarop ik begin en dan verder ga. Ik dacht dat het gisteren de zeventiende
was en eigenlijk was het slechts de zestiende. Die onbeduidende vergissing verlamde
mij zóó, dat ik geen letter op papier kon brengen. Ik kan niet bouwen op den wankelen
bodem eener vergissing. Het eenvoudigste zou nu zijn, dat ik 17 van gisteren
veranderde in 16. Maar dat kan ik ook al niet. Waarom, zou ik niet kunnen zeggen,
maar ik kán niet. Ik zou er over gaan tobben; er misschien zenuwlijder door worden.
Dus: nog eens de zeventiende, 17 Bis!
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17 Bis!... Wat is dat nu weer? In de diverse proeflokalen van de Continental Bodega
Company verkoopt men een soort witte port, die onder deze benaming wordt
aangeduid. Ik weet geen raad meer. Ik voel mij ongelukkig, gëergerd, verlamd. Ik
kan absoluut niets meer schrijven, vandaag. Ik ben gebanaliseerd, getrivialiseerd,
verbodegaëerd. Dat alles om een verkeerden datum! Ik ben niets meer waard voor
heel den dag; ik ga couranten lezen!

18 juli
Wij hebben hier in Vlaanderen een weer, dat de stadsmenschen, die zoo eens even,
voor een paar uurtjes of 'n half dagje, naar buiten komen, prachtweer noemen; maar
een weer dat de echte landlieden verwenschen en als een vreeselijke ramp
beschouwen: maandenlange droogte en moordende hitte.
Zoo iets heeft nog geen mensch hier bijgewoond. Veel boomen staan reeds
bladerloos of vergeeld; en de schoone vruchten, die zoo overvloedig beloofden te
zijn, vallen met duizenden op den grond, dor en rimpelig, niet grooter dan knikkers.
Vanmorgen, terwijl ik in mijn stervende bosch wandelde, hoorde ik daarbuiten,
over den landweg heen, een geweldig geraas van verwenschingen en vloeken, als
gold het een vechtpartij. Ik liep er heen en zag niets anders dan Lewie, mijn buurman,
die daar in 't midden van zijn verdorrende aardappelveld stond. Hij was het, die zoo
heftig te keer ging en vloekte.
- Lewie, wa scheelt er dan? riep ik.
Hij keerde zich naar mij om en gilde:
- Es da nou toch gien schandoal, meniere! Zulk 'n scheun eirdappels, woar da 'k
zeuveel oarbeid aan gedoan hè; azeu stoan deudgoan van de dreugte! Godverr...!
- Joa moar, ge'n meug nie vloeken, Lewie; ge moet liever bidden.
- 'K hè gebeden, meniere; 'k hè viertien doagen lank gebe-
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den; 'k hè d'r zelfs een beêvoart veur gedoan! Moar 't 'n hè nie g'holpen en noa vloek
'k, godverr...! tot da 'k gienen oasem mier 'n hè!

19 juli
Regen; eindelijk regen!... De zon brandde, als elken dag en het droge pulverzand
hing als een rook over de wegen, toen daar plotseling een sterke wind in kwam,
terwijl het zwerk zich loodgrijs kleurde.
De droge bladeren, de stroohalmpjes, de neergegooide velletjes papier, dat alles
begon, in een dichte stofwolk, een wilden rondedans te dansen. Wat een leven zit er
eensklaps in al die schijnbaar-levenlooze dingen! 't Heeft iets macabers, 't is als een
dans van spoken en geraamten. De dorre bladeren slaan furieus hun castagnetten in
elkaar, de stroohalmpjes vechten, en steken en prikken als naalden; en de vuile
papieren worden vliegers, echte vliegers, zwenkend, laveerend, planeerend, of
plotseling recht-opstijgend in den hemel, als om het hoogte-record te slaan.
Toen viel de regen. Een bliksemstraal vonkte, een donderslag knalde, en 't stortte
neer...
Men rook de neerslag in 't gebluschte zand.
Het schuimde en kolkte; blonde beekjes stroomden gaten in de wegen. De donder
sloeg opnieuw en knetterde en 't weerlicht trok in vuur de letter Z van boven naar
beneden.
Dat duurde zoo een klein half uur. Toen gingen in het dorp van huis tot huis de
deuren open en de menschen kwamen op hun drempels kijken en ruiken: kijken naar
dat bijna onbekend geworden wonder van de natte aarde; ruiken en snuiven naar die
frissche regenlucht, die geuren kan, zoo fijn als bloemen. Zij hadden bruingebrande,
vroolijke gezichten; zij lachten elkander toe en hun oogen schitterden. Zij zeiden en
zij riepen: Kon er nu nog maar meer vallen! Kon het nu maar aanhoudend blijven
regenen, dagen en nachten aan elkaar!
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20 juli
Van morgen heb ik Lewie teruggezien.
Hij stond, als twee dagen te voren, midden in zijn aardappelveld, maar nu vloekte
hij niet; hij glimlachte en de tevredenheid stond op zijn gezicht te lezen. Ik ging naar
hem toe en vroeg:
- Hawèl, Lewie, wa zegt-e nou? Ge zie wel, e-woar, dat 't nie neudig 'n was van
azeu te vloeken!
Hij keek in den grond, of hij zich toch wel ietwat schaamde, en gaf niet dadelijk
antwoord. Hij keerde zijn tabakspruim in den mond, spuwde, keek mij oolijk aan en
zei na een poos:
- Vloeken, meniere, of bidden, zoe-je gij nie peizen dat da percies 't zelfde es; da
ons Hier hem da nie aan 'n trekt?
- Ha joa moar, Lewie, woarveuren vloekt-e dan!
- Omdat 't deugd doet, meniere, van ne keer te vloeken. 'T es al verre lijk nen
dreupel drijnken, da verkwikt.
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Narrow escapes van diverse pluimage1.
I
De zak
De vroege zomerochtend is reeds prachtig warm-en-mooi. De hooge kruinen van de
boomen wolken forsch ten blauwen hemel op en in de weilanden zijn maaiers en
hooiers druk bezig, onder het zoet gezang der fijne leeuwerikjes. Er is een heerlijke
stemming van rust en weelde over de gansche natuur. Alles lijkt zóó vast in rijke en
rijpe schoonheid, alsof het nooit meer zou veranderen.
De wagen zoemt zijn opgewekt en vroolijk deuntje in die heerlijkheid. Hij loopt
met zacht-wiegende veering, de vrije uitlaat dicht, om niet de zoete harmonie te
storen. Men zou wel graag zijn oogen sluiten, en zich zoo laten meevoeren, om volop
te genieten.
Maar dat kan en dat mag immers niet. Het oog van den chauffeur is een altijd
wakkere en wakende loods. Daarginds, bij voorbeeld, vlak vóór dat eenzaam huisje,
niet verre van die bocht, ligt iets midden op den weg, een propje hooi of stroo, of
een van een wagen afgegleden zak.
- 't Is niets, een leege zak, je kunt er overheen, zegt de vriend die naast mij zit en
die gemerkt heeft dat mijn vaart vertraagde.
Ik zie het ook, het is een leege zak en ik geef maar weer toevoer van gas, om er
achteloos over heen te snorren.
Eensklaps... o, ik sla de hand vóór mijn oogen als ik er weer aan denk, eensklaps,
terwijl ik, veertig per uur rijdende, op geen zes meter afstand meer ben, staat die zak
overeind en loopt er waggelend een heel klein kind uit weg!

1.

Mijn goede vriend Marcellus Emants vergeve mij dezen zeer eigenaardigen titel, als zijn
zuiver nederlandsch hart daar niet al te heftig tegen opkomt.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

927
Maeterlinck spreekt ergens van ‘le bon sauvage’, waarmee hij het instinkt bedoelt,
dat, zonder redeneering, op 't oogenblik van doodsgevaar, iemand redt.
Wàt ik gedaan heb, en hòè ik het gedaan heb, dat weet ik niet!... Ik weet alleen
dat de wagen met een heftigen ruk op zij vloog, dat hij half op een berm klom, dat
hij er weer afslingerde en stilstond. Meteen kwam een vrouw uit het huisje gehold,
die woedend het kind vastgreep, het flink ‘panpan’ gaf, het bij den arm naar binnen
sleurde.
Ik keek naar mijn vriend. Hij zag zoo wit als het papier waarop ik schrijf en zijn
adem hijgde, als of hij in stormpas een berg beklommen had. Mijn handen beefden
om het stuurrad en mijn heele lichaam voelde ik zóó machtelooszwak, dat ik had
kunnen huilen. Ik wou weer inschakelen en kon niet, ik had geen greintje kracht meer
in hanfen en voeten.
Toen kwam dat langzaam aan weer bij.
- 't Is mijn schuld, jíj wou er omheen rijden, hijgde mijn vriend.
Ik schudde 't hoofd, haalde de schouders op. Niemand had schuld; wie kon toch
denken dat daar midden op dien zonneweg, plat-neer onder dien zak, een klein kind
te slapen lag. Wij reden langzaam verder. Maar de gelukkig-blijde stemming was
geheel verbroken, de angst bespookte ons langs alle kanten, en een zware hoofdpijn,
die den ganschen dag duurde, bleef mij als een aanhoudend-knagende herinnering
bij.
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II
De man met het karretje
Ik heb herhaaldelijk getoeterd en de man met het karretje heeft eindelijk omgekeken
en mij goed gezien. De weg is recht, maar smal, met boomen en met slooten aan
weerszijden.
Ik weet met absolute zekerheid dat de man mij goed gezien heeft. Er is geen twijfel
mogelijk. Ik heb gezien dat hij mij gezien heeft. Ik zou zijn gezicht kunnen
uitteekenen. Eigenlijk een lam gezicht; een lui en laf gezicht: een ringbaard en
geschoren lippen, waartusschen scheef een pijp zit.
Hij houdt den verkeerden kant. Natuurlijk. Voerlui houden meest altijd den
verkeerden kant. Maar dat komt er nu minder op aan: ik ben nog slechts een tiental
meter achter hem en hij heeft mij heel héél duidelijk gezien... gezien dat ik ook aan
den verkeerden kant zal voorbij rijden, omdat hij mij daartoe dwingt. Niet meer
getoeterd dus, en ik passeer.
Ik passeer niet...
Juist op het oogenblik dat ik naast zijn rammelkar kom, trekt de lammeling zijn
paard naar de zij die hij nooit had moeten verlaten. Het arme dier krijgt een slag van
het spatbord, wankelt, struikelt neer, terwijl de auto rakelings langs een boomstam
scheert.
Wat gaat er toch om in het beneveld brein van een kerel, die zulke dingen uitvoert?
Is het kwaadwilligheid? grenzelooze stupiditeit? totale ontoerekenbaarheid?
Hij vloekt, dreigt, scheldt, springt van zijn kar, scharrelt het ongelukkig paard
weer op. Ik voel mijn vuisten jeuken. Ik zou hem eens willen knijpen en schudden
dat hij 't onthoudt. Ik rij slechts heel héél langzaam door; ik kan bijna aan de
verzoeking niet weerstaan. Ik...; neen, ik zal het toch maar niet doen; zijn hopelooze
stommiteit ontwapent mij. Met zulke lui is niets te beginnen; 't is hopeloos, hopeloos!
Voorzichtigheid, en nog voorzichtigheid, en nog steeds meer voorzichtigheid, dat
is het eenige.
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III
Het ouwe-heertje
Het ouwe-heertje komt uit zijn gewoon ‘stamenee’ en maakt toebereidselen om over
het pleintje te steken.
't Is half een; etenstijd. Het ouwe-heertje heeft zijn dagelijksche bittertjes mee:
juist genoeg en een tikje te veel. 't Gezicht is vrij rood en gezwollen; de ietwat
uitpuilende oogen staan flets-waterig-blauw.
Ik kom daar zachtjes met mijn grijze auto aangereden. Het ouwe-heertje ziet mij
niet, doch er is geen gevaar: het plein is ruim genoeg om twintig autos naast elkaar
te rijden, en 't ouwe heertje zal reeds lang van vóór de wielen zijn als ik passeer.
Toch niet. Eensklaps blijft het ouwe-heertje staan en haalt zijn snuifdoos uit.
Nog steeds geen kwestie van gevaar, natuurlijk, want ik rij heel héél langzaam;
maar een oud-heertje is een oud-heertje: laat ik voor alle voorzichtigheid maar eens
toeteren.
Het ouwe-heertje hoort mij niet. Geheel en al in de geneugte van het snuiven
verdiept, wendt het zijn rood stoomhoofd van mij af en duwt met convictie 't platte
van zijn duim tegen zijn neus.
Ik rij nóg langzamer en toeter voor de tweede en de derde maal, terwijl ik reeds
aan 't stuurrad draai om 't ouwe-heertje in de ruimte te ontwijken.
Dan ziet het ouwe-heertje mij... Het ziet mij, omdat enkele voorbijgangers er hem
attent op maken en meteen komt er op zijn gezicht een schrik, alsof het voor een
aardbeving stond. Het is een allergekst tafereel. Gansch alleen, met de volle ruimte
van het plein romdom zich, terwijl mijn wagen heelemaal heeft stilgehouden, begint
het ouwe-heertje om zijn as te tollen, eerst langzaam, weldra sneller en sneller, tot
het eindelijk, stijf als een aangeraakte kegel op zijn houterige beentjes wankelt en
ten gronde neerploft.
Het is terstond een heele opschudding. Passanten snellen toe en tillen 't heertje op,
de ‘stamenee-deur’ vliegt open en verhitte gezichten komen angstig buiten, ten allen
kante
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weergalmt het geschreeuw: ‘door een auto aangereden!’
De woede-kreten dreigen om mijn oren. Er is geen praten aan, ik ben een boef, ik
heb het ouwe-heertje aangereden, mijn nummer is opgeteekend en de politie wordt
gehaald. Ik probeer zelfs niet mij te verdedigen. Als een groote onschuldige staat
daar mijn grijze auto midden in het toenemend gedrang en met sereene kalmte wacht
ik de gevolgen af van wat ik niet misdreven heb. Is er nog een gevoel van
rechtvaardigheid op de wereld, dan zal ik glansrijk in mijn eer hersteld worden; is
er geen rechtvaardigheid meer, dan maar filosofisch berusten in de onvolmaaktheid
van den mensch.
Maar er wàs nog een rechtvaardigheid. Een man stond voor mij op, een man uit
het volk, die krachtig en vol overtuiging zei hoe het gebeurd was. Eerst werd hij niet
geloofd, maar hij wond zich op, werd boos, ging eindelijk midden op het pleintje
staan, en deed precies voor hoe het ouwe-heertje had gedaan.
Dat wekte vroolijkheid, de lui gingen aan 't lachen, en daar het ouwe-heertje niet
waagde tegen te spreken begonnen zij mijn verdediger te gelooven. Ten slotte waren
zij allen overtuigd en liepen schaterlachend uit elkaar, terwijl het ouweheertje door
zijn vrienden weer in de ‘stamenee’ werd binnengeloodst, om daar van zijn emotie
te bekomen.
De grijze auto, de groote onschuldige, die daar een poosje onbewegelijk-gevangen
had gestaan, mocht zachtjes weer vertrekken.
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IV
Vóór de auto
De beroerde wielrijder
De beroerde wielrijder rijdt halsstarrig vóór de auto uit en is daar niet vandaan te
krijgen.
Hij rijdt rechts vóór het voorwiel en kijkt onophoudelijk om, of de auto wel blijft
volgen. 't Is in de stad of langs een smallen weg en de auto kan niet zonder gevaar
voorbij, als de beroerde wielrijder niet wat uitwijkt.
De auto toetert, toetert, maar het helpt allemaal niets: de beroerde wielrijder kijkt
om en blijft halsstarrig rechts vlak vóór het voorwiel rijden. Hij wil zich niet laten
passeeren. Een ellendig gezicht, zoo'n beroerde wielrijder, vlak vóór je wagen. Hij
moet zich inspannen, hij trapt als een gek om de vaart bij te houden; zijn schouders
schokken, zijn gansche lichaam wringt zich heen en weer, en 't is ergerlijk en
walgelijk, zoo'n hijgende en zweetende tronie met plakkende haren, die telkens en
telkens weer omkijkt, in nutteloos zwoegen en hardnekkige stupiditeit.
Maar de straf komt, fataal-onvermijdelijk. De onophoudelijk omkijkende,
schokkende en wringende en zwoegende beroerde wielrijder heeft niet gelet op een
klein modderplasje, en daar glijdt hij uit en ploft hij neer, vlak vóór den wagen.
Gelukkig voor den beroerling als er een vlugge, voorzichtige chauffeur aan 't stuur
zit! De beroerde wielrijder ontkomt het nog, maar zijn fiets is verpletterd als een
paraplu in elkaar gedeukt; en 't is maar goed ook: nu bestaat er een kleine kans, dat
de beroerde wielrijder voortaan niet meer vóór, maar liefst áchter de auto zal blijven.
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V
Achter de auto
De ‘spurter’
In bonte kleurentrui en met halfnaakte benen zit de ‘spurter’ vóór een landelijke
herberg langs den weg. Naast hem, op een tafeltje, staat een glas limonade of
suikerwater; tegen den muur leunt zijn rijwiel: het welbekende, lichte rennersrijwiel
met dunne, rode bandjes zonder spatborden, hoog van zadel, laag van stuur en krom
gebogen als de horens van een ram. De ‘spurter’ kijkt naar rechts en links, over de
mooie, breede baan met hooge boomen. Hij schijnt op iets te wachten. En telkens
als een auto uit de verte aansnort, staat hij vlug overeind en grijpt machinaal naar
het stuur van zijn rijwiel. Toch duurt het tamelijk lang vóór hij 't gewenschte vindt.
De eene wagen rijdt te vlug, de andere te langzaam; hij oordeelt op het oog en raakt
eerst in beweging wanneer een auto aankomt, die zoowat tusschen de vijf en dertig
en veertig kilometer per uur schijnt te loopen.
In een wip zit hij op zijn spurtding en na enkele flinke duwen hangt hij achter den
wagen aan.
En hij laat niet meer los.
Den bonten trui-rug als een hoepel kromgebogen, 't gelaat onzichtbaar, de handen
om het stuur geklemd, de knieën razend-vlug op en neer trippelend, zoo wordt de
‘spurter’, in een grauwe wolk van stof gehuld, door den snellen wagen als het ware
meegezogen. Het teere rijwiel bonst en schokt over de wreede keien, de handen
dansen op het stuur, het zweet met stof plakt in 't gezicht en in de haren; maar dat
alles laat den ‘spurter’ onverschillig; hij rent maar blindelings op zijn doel af: het
aantal kilometers dat hij voor zijn dagelijksche ‘training’ moet verslinden.
Maar de voorzichtige chauffeur heeft geweldig het land aan den ‘spurter’. Er
komen hindernissen in den weg, hij moet uitwijken, vertragen, soms plotseling
remmen; en wat gebeurt er alsdan met den ‘spurter’, die met zijn neus tegen den
wagen hangt? Hij bonst er tegen aan, waggelt en ploft neer, in
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het rinkinkelen van zijn spurtersrijwiel. Is hij dood of zieltogend? Althans denkt de
chauffeur, dat hij er nu van verlost is; maar jawel!... Nauwelijks ligt de ‘spurter’ neer
of hij is alweer overeind, wringt aan zijn stuur, duwt op zijn banden, laat zijn wiel
even draaien; en trappend als een gek haalt hij in en komt opnieuw achter den wagen
hangen.
Zoo jakkert hij mee, tot hij er eindelijk genoeg van heeft. Zweetend, hijgend,
grauw-bestoven, gaat hij nog eens ergens vóór een landelijke herberg zitten en bestelt
een glas limonade of suikerwater.
Doch lang blijft hij er niet vertoeven. Zoodra nu uit de andere richting een
automobiel aankomt, die de gewenschte snelheid schijnt te hebben, wipt hij in het
zadel en hangt weer aan. Zoo wordt hij huiswaarts meegezogen. Meer [slot ontbreekt]

VII
[begin ontbreekt]
haren stal. Daar komt de auto aan. De koe is in 't geheel niet bang voor auto's. Zij
kijkt er niet eens naar. Zij volgt heel wijs het paadje langs de boomen en vol
vertrouwen, toch uit voorzichtige gewoonte een waakzaam oog houdend, snort de
chauffeur maar door.
Gelukkig maar dat de chauffeur een waakzaam oog op 't dier gevestigd hield!
Zonder eenige daartoe merkbare reden, zonder de minste haast noch gejaagdheid,
schrijdt het lompe beest dwars over den weg, juist op het oogenblik dat de auto zal
passeeren. Uitwijken is onmogelijk; er blijft niets over dan heftig-bruusk te remmen,
tot groote schade van de banden. Die zachte, loome, domme koe zit dieper in je
portemonnaie dan een dag lang ‘briorijden’. Dat onverschillig dier, dat niet eens naar
de auto kijkt, is feitelijk een melkgevende bandenslikker.
Haar zoon, - het kalf - is dat niet minder, maar op een andere wijze.
Het kalf loopt met de andere kalveren in een kudde vóór de auto uit.
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De auto vertraagt zijn gang, tracht er doorheen te komen. Het lukt niet: de kalveren
blijven vast in kudde vóór den wagen loopen.
Dat duurt zoo een poosje, tot men aan een dwarsweg komt. Al de kalveren als één
kalf plotseling in den dwarsweg! Allen? Toch niet. Eén gaat er niet mee, één enkel,
‘het’ kalf, dat halsstarrig in zijn eentje vóór de auto uit blijft loopen. Het zigzagt
rechts en links over den weg, telkens denkt men te passeeren, telkens snijdt het je
den weg weer af, tot het ineens palstil blijft, half omgekeerd met domme oogen je
aanstarend. Je hebt alweer geremd dat je banden sleepten en kraakten, maar nu zal
je althans voorbij kunnen, want het beest verroert zich niet meer. Je zet de gangwissel
op eerste en rijdt voorzichtig aan; maar jawel: nauwelijks komt de wagen in beweging
of daar begint het domme dier opnieuw vlak vóór je uit te hollen, nu rechts, dan links,
zwiepend met den staart en loeiend, als om iemand dol te maken. Eindelijk lukt het
je voorbij te rijden en het kalf gaat kalm langs den slootrand grazen alsof het je wou
doen gelooven, dat het alleen dáárvoor zoo verre met je meegeloopen is.
Van de verdere viervoeters-familie: vader-de-stier en oomde-os, heeft de chauffeur
veel minder last. Vader-stier staat zóó bekend als een gevaarlijke bruut, dat hij nooit
ergens alleen wordt losgelaten, en oom-os gaat filosofisch zijn gangetje, alsof hij
zich het boeltje niet meer aantrok.
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VIII
Vrachtwagens met trippelbeentjes
Ik heb een onuitsprekelijken angst gekregen voor vrachtwagens met trippelbeentjes.
Ik zat gelukkig niet achter 't stuur toen het drama gebeurde, maar 't had mij net
zoo goed kunnen overkomen, want de chauffeur die stuurde was een buitengewoon
handig en voorzichtig chauffeur: hij had 't gevaar gezien, hij toeterde aanhoudend
en reed zoo langzaam als een wagen in ‘prise directe’ maar rijden kan. Wellicht is
dit het eenige, en dan nog wel ten onrechte, wat men hem verwijten kan: dat hij niet
zijn gangwissel op mindere versnelling bracht om desnoods als een muur te kunnen
stoppen. Maar wie zou hem dat dúrven verwijten? Welke chauffeur zal in ‘tweede’
of ‘eerste’ komen, om op een rechten, breeden weg, die de volste en gemakkelijkste
ruimte laat een vrachtwagen met trippelbeentjes te ontwijken?
Een vrachtwagen met trippelbeentjes is een wagen waar kinderen achteraan hangen.
De wagen komt log-hossebossend naar je toe; de voerman ligt lui onder zijn dekzeil
uitgestrekt of slaapt; hij weet zelfs in de verste verte niet dat zijn wagen trippelbeentjes
heeft; maar de waakzame chauffeur ziet ze wèl: hij ziet ze onderaan tusschen de
wielen door, triptriptriptriptrippelend als eigenaardige vlugge beestjes: beentjes met
broekjes en beentjes met rokjes, bloote beentjes en gekousde beentjes: één vroolijke
darteling van wriemelende beentjes, maar hoe gevaarlijk, helaas! wanneer die beentjes
plotseling den inval krijgen om van achter den oorverdoovend op de keien ratelenden
wagen weg te loopen, juist op het oogenblik, dat de auto zal passeeren.
En zoo gebeurde het!... Een der kinderen, een klein meisje liet eensklaps los en
holde dwars over den weg. Had het maar doorgeloopen; 't was gered. Maar 't kind
kreeg het onzinnigfataal idee terug te hollen toen het bijna over was en zoo liep het
zelf onder de wielen...
Je ziet niet, als je zoo in een lage auto zit met dertig paarden motor-kap hoe het
drama zich eigenlijk afspeelt; en dat niet-
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zien is een afschuwelijk moment.
Wij voelden den bons, terwijl wij blokremmend stopten, wij hoorden een héél
kort, snerpend gilletje, als van een kip die kwakt, en dan niets meer...
Ik beken het: gedurende anderhalve seconde bleven wij roerloos, als plotseling
versteend, naast elkander in den wagen zitten. Maar onze dames in den achterwagen
slaakten noodkreten en toen sprongen wij er uit.
Het kind lag in 't zand naast 't rechter voorwiel, onbewegelijk. Wij twijfelden niet
of het was dood. Sterk en zacht tilden wij het op in onze armen en brachten het bij
de schreiende dames in de auto.
Het duizelt mij nog als ik aan dat alles denk en 't staat vóór mij in akelig-sinistere
verwarring. Een opgewonden menigte stond dadelijk om ons heen, wij hoorden
scheldwoorden, dreigementen, en wij zagen bleek-verwoede gezichten en gebalde
vuisten. Ik had het voorgevoel dat wij wreed mishandeld gingen worden en voelde
mij machteloos en radeloos, in het besef dat de ware toedracht van het ongeval toch
niet geloofd zou worden. Ik was niet bang en dat was de chauffeur ook niet;
fatalistisch-berustend wachtten wij het onontkoombare af; alleen voor het lot der
dames waren wij vreeselijk, griezelig bang.
Toen, als een verschijning in een nachtmerrie, kwam een van die vrouwen zooals
men ze soms ziet afgebeeld op prenten uit omwentelingstijden: 't gezicht grauwbleek,
de zwarte oogen uitgepuild, de haren losgerukt, gelijk een furie op ons af. De
moeder!... Zij vloog als 't ware door de opdringende menigte heen in den wagen,
stompte schuimbekkend van woede de dames op zij; greep het kind... en toen gebeurde
een wonder: het kind, dat allen dood waanden, opende de oogen, vertrok den mond,
begon te schreien, kronkelde zich tusschen de armen van de wilde vrouw...
Nooit in mijn leven heb ik een scherper oogenblik van geluk gekend! Toen wij
merkten dat het kind leefde, dat het schreide, dat het klaagde, dat het bewoog en
weldra sprak, begonnen wij letterlijk van vreugde te juichen, te snikken, te springen
en te dansen. Het had niets, of bijna niets; het was alleen een poosje duizelig geslagen,
het wist zelfs niet wat er
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gebeurd was en huilde maar omdat het nu eerst pijn begon te voelen.
Als een woeste zee, die na den storm terugtrekt, zoo ging de dreigende foule eindelijk
langzaam van ons weg. De moeder nam het kind mee, droeg het eerst een eindje in
haar armen, zette het weldra neer, probeerde het te doen loopen.
Het kind liep!... Wij zagen het loopen, eerst strompelend, al spoedig vaster, tot
het eindelijk meeliep aan de hand, alsof er niets gebeurd was. Goddank! Het was
gered! Wij waren allen gered!
Maar nooit zie ik nu meer een vrachtwagen met trippelbeentjes, of het schrikbeeld
stormt onstuimig weer in mij op, en ik wijk uit en toeter, toeter, toeter, en vertraag,
vertraag, vertraag, tot ik gansch stil sta, liever dan nog in de verste verte zulk een
ramp te wagen als waarvan ik de machtelooze ooggetuige was.
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IX
Artiesten achter 't stuurrad
Ik heb eens door iemand hooren beweren dat men niet zonder gevaar het stuur van
een automobiel aan een artiest kan toevertrouwen.
‘Een artiest’, zei mijn zegsman, ‘is een onpraktisch wezen, een droomer, meestal
een vrij onhandig individu die aan distracties lijdt, en daardoor kan gevaarlijk worden
voor zichzelf en voor anderen’.
't Is mogelijk; ik zal 't niet tegenspreken. Ik ken trouwens niet veel artiesten, die
een auto hebben, en, minder nog, die hem zelf besturen. Een artiest in een auto is
nog al dikwijls een wezen die uit zijn gewoone sfeer is gerukt en aan niet veel anders
denkt dan van dat ongewoone zonder verantwoordelijkheid te genieten. De artiest
in de auto m.a.w. is meestal een invité, zelden een ‘inviteur’.
Maar ik ken toch ook chauffeurs-artiesten en met een dezer, - een schilder en een
goeden vriend van mij - had ik eens een grappige ontmoeting.
't Was in het heuvelachtig Zuid-Vlaanderen, op een buitengewoon mooien
herfstdag. 't Was een van die volmaakte, schoone, stille, gouden dagen zooals er op
het einde van een allerdroefsten zomer wel eens voorkomen, als tot rijken troost van
maandenlang doorstane narigheid. 't Was zóó betooverend zacht en mooi, dat je
moest bewonderen en genieten, of je wilde of niet.
Ik reed heel langzaam, om ook zooveel mogelijk te kunnen kijken en genieten. 't
Was zelfs zonde om niet af en toe te blijven staan. De blonde weg liep
bochtig-slingerend over heuvelkammen, telkens een verrukkelijk blauw-wazig
vergezicht ontblootend, of daalde tusschen steile bermen in de groene dalen, om
dadelijk weer op te klimmen en opnieuw te dalen, in steeds vernieuwde en
afwisselende heerlijkheid. Op een gegeven oogenblik, in een vrij smalle bocht, was
het tafereel zóó overweldigend-schoon, dat ik naar niets anders meer kon kijken en
dus geen notitie nam van een andere auto, die, in tegenovergestelde richting, recht
op ons aankwam.
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Maar 't gekste was dat de bestuurder van die andere auto mij ook niet had gezien,
want hij kwam den weg opgereden, omkijkend naar het zelfde tafereel waar ik, recht
vóór mij uit, naar keek.
Dat alles duurde natuurlijk slechts een paar seconden en toen zagen wij elkaar. Wij zagen elkaar toen we reeds heel dicht bij elkander waren, wij herkenden elkaar
als in een weerlicht en dadelijk begon het voor elkander uitwijken.
Maar hoe!...
In plaats van rechts, week mijn ietwat zenuwachtige vriend naar links. Een korten
zwaai aan 't stuur, en ik ook naar links. Neen, dacht mijn vriend, 'k ben mis, en hij
trok weer naar rechts. Ik ook weer rechts. Maar wat ten drommel mijn vriend bezielde
weet ik niet; hij trok waarachtig weer naar links!... Nu was er geen tijd meer voor
wat ook. Ik remde dat het kraakte, mijn vriend remde dat het kraakte en wij hielden
onze wagens stil, zóó, dat de motoren neus tegen neus stonden en dat de phares
schitterend in elkander's oogen keken.
- Maar, André, hoe is 't toch mogelijk! riep ik, een oogenblik werkelijk boos.
- Toutes mes excuses, mon cher, j'ai été ébloui. Mais as-tu jamais vu un panorama
d'une telle beauté! riep hij juichend als een kind.
Eigenlijk waren we allebei ‘en défaut’ ik zoowel als André. En ik kwam tot de
conclusie dat auto-rijden door een heel mooi landschap niet zonder eenig gevaar is...
wanneer er een artiest achter het stuurrad zit.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

940

X
Haven't you got any ginger-beer?
De weg van Yonkers naar New York is een van de zeldzame berijdbare en trouwens
buitengewoon-mooie wegen welke zich in den omtrek van die groote havenstad
bevinden.
Hij is, - of, beter gezegd: hij was, want 't geen ik vertel is reeds jaren geleden niet zoo bijzonder lang: misschien een vijf en twintig kilometer, maar hij liep door
een van de prachtigste streken, die het menschenoog aanschouwen kan: vuurrode en
gouden bosschen in najaarsprachtgewaad, ten allen kante rijke villa's en kasteelen,
en steeds, in de diepte, het ongëevenaard uitzicht over de groenblauwe, kristalheldere
Hudson-River, met aan den overkant de ‘Palissades’: muursteile, grijze rotsen, maar
zóó van onder tot boven begroeid met bloedroode klimopranken en planten, dat het
van verre, in den zonnegloed leek, of ze stonden te laaien. In dat tooveroord, op een
van die allersierlijkste villa's, woonde een vriend van mij. Het was een Vlaming,
maar die reeds jaren en jaren in Amerika woonde, en van zijn oorsprong niets meer
wilde weten. Hij was door en door Amerikaan geworden, had trouwens ‘applied for
citizenship’ en als hij nog eens van zijn land en van zijn volk sprak, dan gebeurde
dat met zulk een diep-meelijdende geringschatting, alsof wij de ongelukkigste en
achterlijkste schepsels van den aardbol waren.
Nooit heb ik in Amerika een vreemdeling ontmoet, die zich in zoo
betrekkelijk-korten tijd zoo absoluut ver-amerikaniseerd had. Hij was amerikaanscher
dan de geboren amerikanen zelven. Hij had, - en met overdrijving - al hun gebruiken
en manieren overgenomen. Hij droeg een hangsnor en zijn tanden staken vol met
goud; hij had over zijn aangezicht een onverstoorbaar flegma; en hij sprak te
gelijkertijd uit neus en keel en buik, zooals alleen op de wereld Amerikanen dat
kunnen. De wijze waarop hij b.v. het woord ‘beer’ uitsprak, was eenvoudig door
geen mensch ooit na te bootsen. Ik heb het herhaaldelijk geprobeerd, zonder het
minste succes. Hij heeft zich moeite gegeven om het mij te leeren, maar het hielp

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

941
niets. ‘A glass of beer’... wanneer hij dat op zijn mooist-amerikaansch uitsprak,
maakten zijn lippen absoluut niet de minste beweging: 't scheen zoo vanzelf ergens
diep vandaan te komen, als uit een onzichtbare kraan die werd opengezet. Maar nooit
heb ik het mooier hooren uitspreken, dan in het houten tentje van den Italiaan, waar
we terecht kwamen op de manier, die ik ga vertellen.
Ik vergat te zeggen, dat mijn vriend miljonair was. Maar dat zijn ook van die
dingen welke in Amerika niet noemenswaard meer zijn. Je bent natuurlijk miljonair.
't Zou al heel erg zijn als je dat niet was.
Mijn vriend, dus, was miljonair en bezat een auto. Ik weet niet of het merk, dat
hij in dien tijd bereed, nog bestaat. Ik denk het haast niet. Dat was heel in 't begin,
in de heroïsche tijden van de auto, en vele van die helden zijn gesneuveld. Ik zal ook
maar het merk niet noemen: 't is beter dooden, of zwaar-zieken, met rust te laten.
Hoe dan ook, het wàs een auto, en je kón er mee rijden, als er niets aan brak, wat
wel eens gebeurde. Al wat ik er mij duidelijk van herinner - et pour cause! - is, dat
het een wagen was, waarvan de transmissie door een leeren riem bewogen werd.
Wij reden dus, op een prachtigen herfstdag, van Yonkers naar New York.
In het begin ging alles best. Je schudde wel alsof je klappertandde, maar dat was
nu eenmaal zoo in dien tijd.
Toen brak de riem. Het breken van de riem, dat was, met de wagens die toen liepen,
de gebeurtenis van elken dag. Je rekende dat mee, je was er op voorzien.
We waren op een helling, een heele zachte helling, bijgevolg niets geen gevaar en
mijn vriend trok de handrem even aan. 't Was eigenaardig, maar onze vaart, die
overigens zeer matig was, scheen daarmee niets te vertragen. Mijn vriend trok harder,
nóg harder, nam er de voetrem bij, doch zonder eenig resultaat.
‘Damned brakes’ hoorde ik hem diep brommen.
Steeds verder gleden wij, nu heerlijk geruischloos, met stop-gezetten motor, over
den zacht-glooienden weg; maar onze vaart, in plaats van trager, werd beslist vlugger
en ik wist wel dat er een eind verder een tamelijk scherpe bocht en onmid-
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dellijk daarna een veel steilere helling was.
- Is de rem defect? vroeg ik, niet zonder eenigen angst.
- Yè, antwoordde hij als een echte Yankee, zonder zijn mond te openen.
Nu werd het ernst. Wij haalden goed de bocht, ontweken nog handig een vrachtkar
die opkwam, maar wij daalden al sneller en sneller en vlak voor ons in de diepte zag
ik reeds de glinstering der ‘tracks’ van de New York Central and Hudson River
Railroad en vlak daarachter de Hudson river zelf, die daar als een mooie, ruime beker
klaar lag om ons plonzend op te vangen.
Toen kreeg mijn vriend een geniale inval.
Rechts van den weg, op een honderd meter, dichtbij de spoorbaan, stond een van
die houten limonade-tentjes met wit dekzeil, zooals de Italianen daar om en bij New
York ten allen kante hebben. Zonder aarzelen, alleen flink-toeterend om te
waarschuwen, reed mijn vriend er vlak op af.
- Ben je gek! riep ik nog even; en meteen, de beide handen aan den wagen
vastgeklampt sloot ik mijn oogen, terwijl het gebeurde: Het heele stalletje vloog
krakend als een kaartenspel omver, maar de auto was geremd, en mijn vriend, kalm
uitstijgend, vroeg flegmatisch met zijn onnabootselijke neus-en-keel-en-buikstem,
tot de zinneloos-van-schrik op zij gesprongen Italiaan:
- Have n't you got any ginger-beer?
- Ja maar, meneer! brulde de man, dreigend op ons toetredend en met een
wanhoopsvloek naar zijn vermorzeld boeltje wijzend.
- Oh, all right, how much? vroeg mijn vriend, zijn portefeuille te voorschijn halend.
- Haven't you got any ginger-beer?
In een paar minuten was de schade berekend en betaald en we kregen waarachtig
ook nog ginger-beer, dat de donkere man uit een omgegooid kistje te voorschijn
haalde.
Toen maakte mijn vriend deze monumentale opmerking:
- Als zoo iets in de ‘old country’ moest gebeuren, dan had je dadelijk een opstootje,
gezanik, politie, proces-verbaal, wat weet ik al. Hier neem je een glas ginger-beer.
De wagen werd ergens op zij geduwd en daar we vlak bij een
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station waren, trokken we met den trein naar New York. Ik ben niet licht
verbauwereerd, maar dien middag was ik het toch wel een beetje...
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Het zelfvertrouwen
Zij bewoonden een aardig villatje, niet zoo heel verre van de stad, op een hoogte,
langs den grooten verkeersweg, in een mooi landschap van duin en bosschen. Er
stonden slanke dennen op de helling achter 't huisje, als een zacht-ruischend scherm
van beveiliging tegen den guren noorderwind; en de voorgevel met groote
spiegelramen lag koesterend in de zon, omgeven door een grasveldje met frissche
bloemen.
Rechts en links, en ook dieper in, waren nog meer villa's, groote en kleine, grillig
gebouwde en bont gekleurde, als zooveel eilandjes van rust en weelde in die schoone
zee van groene en gele, op en neer deinende golvingen.
Hij had zijn werk op een kantoor, in de groote, drukke stad. Elken ochtend vertrok
hij vroeg per rijwiel of per electrische tram; elken avond keerde hij tegen etenstijd
terug, vermoeid maar tevreden, gelukkig thuis te zijn in de gezellige intimiteit van
zijn jonge, mooie vrouw.
Zij waren gelukkig, volkomen gelukkig. Hun tot dusverre kinderloos gebleven
huwelijk wierp soms wel iets als een zweem van weemoed over dat zacht en stil
geluk, doch meer dan een vage aanvoeling van spijt was het ook niet; er stond zooveel
goeds en liefelijks is daar tegenover om hen te troosten. Toch had zij één heel groot
verlangen. In de lange uren van haar eenzaam thuis zijn, nadat haar huishoudelijke
bezigheden waren afgedaan, zat zij met een boek of handwerk bij de heldere
spiegelramen en nam van daar uit de beweging en het leven op den grooten
verkeersweg waar. Zij zag vooral veel mooie auto's langs snorren: de prachtlimousines
van de rijke villa's uit den omtrek; de vlugge torpedo's van de jonge sportlui; en dan
de wagentjes van Jan en alleman, de niet zeer dure en toch aardige, de vele
amerikaansche o.a. die zoo gemakkelijk te hanteeren schenen, waarvoor men geen
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chauffeur moest hebben en waarvan sommige bestuurd werden, - en flink ook! - door
vrouwen.
Dan kon ze soms een warme kleur over haar frissche wangen krijgen, terwijl haar
mooie, lichte oogen glinsterden...
Als zij nu ook eens zulk een wagentje...! Haar gedachten droomden; een glimlach
bestreelde haar lippen... Wat zou het heerlijk haar vele, haar tè vele vrije uren vullen!
En zij zou hem, André, elken ochtend naar zijn kantoor brengen en hem 's avonds
komen afhalen. Wat zou dat heerlijk zijn! Zou ze hem er niet eens over spreken?
Zou ze 't hem niet eens vrágen...? Financieel kon het wel, zonder chauffeur. Zou
ze...? Zou ze...?
En plotseling deed ze 't, zoo ineens, op een avond van guur, slecht weer, toen hij
vermoeid, en afgemat, en slijknat met zijn fiets terug kwam.
Hij keek haar aan, even roerloos, terwijl hij zijn natte kleeren aan 't uittrekken
was; en zijn oogen getuigden van de diepste verbazing.
- Je meent het niet! lachte hij.
- Waarom niet! antwoordde zij met hooge kleur. - Daar even nog zag ik freule
Dufour voorbijrijden, je weet wel, van de Ravendonk, heel alleen, zonder chauffeur,
en 't ging prachtig.
- Prachtig zoolang de motor wel wil, meende hij. - Sturen is niets; maar b.v. je
wagen weer aan de gang krijgen als de motor eenmaal weigert! Kindlief, weet jij
wel iets van explosie-motoren af?
- Ik lees de Motorwereld, zei ze streelend. - Het moet zoo eenvoudig zijn. Je drukt
op de starter, de cylinders beginnen te draaien...
- Te draaien...! proestlachte hij.
- De schuivers dan, of de zuigers. Hoe noem je die dingen ook.
- De schuivers! De zuigers! proestte hij nog luider. - Kindlief, Mary-lief, een
cylinder doet niets, een schuiver schuift en een zuiger zuigt.
- Ja maar, wat dan wel? Zeg het mij toch! zuchtte zij, een tikje kregel.
- Je leest immers de Motorwereld...
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- Zeg het mij; hou mij niet voor den gek, drong zij aan.
- Kom dan hier op mijn schoot, streelde hij. Hij had zich gemakkelijk in een fauteuil
uitgestrekt, de voeten naar het vuur en hij wenkte haar met kleine klopjes op zijn
knieën bij zich, als een hondje. Zij kwam. Hij sloeg een arm om haar middel en
zoende haar.
- Zeg het mij nu, fleemde zij.
- Luister dan, glimlachte hij. - Ik zal trachten het je duidelijk te maken met een
beeld. Een auto-motor moet je je voorstellen... laat ik zeggen in de gedaante van een
geweldig-sterke stalen bus, waarin vier, of zes, of acht heel kleine, maar
reusachtig-pootige mannetjes, - echte kaboutertjes - gevangen zitten, die er met alle
kracht en in razende snelheid, in wolken rook en flitsen vuur, een zoogenaamde
krukas doen draaien...
- O! ja, 't is waar; de krukas! jubelde zij.
- Vooreerst, bij 't aanzetten, doen de kaboutertjes, als 't ware voor hun louter
pleizier, alleen die krukas en een paar raderen draaien. Maar al spoedig drukt de
chauffeur op een pedaal en de wagen wordt ingeschakeld.
- O, juist, inschakelen! riep zij.
- Je licht je voet langzaam op en je rijdt weg, in eerste versnelling.
- Precies! juichte zij.
- De kaboutertjes, voer hij glimlachend voort, - hebben al dadelijk handen vol
werk. Zij zweeten en zwoegen en slikken kokende olie van den helschen dorst. Dan
wordt er weer gedrukt en uit-en-ingeschakeld. Tweede versnelling!
- Tweede versnelling! echode zij.
- De kaboutertjes razen. Nog een derde maal wordt uit-en-ingeschakeld; en eindelijk
loopt de wagen in ‘prise directe’. Weet jij wat dat is?
- Ja, zeker, prise directe; zoo staat het er, beaamde zij.
- Eerst dan, glimlachte hij hoofdschuddend, - zijn de kaboutermannetjes geregeld
aan het werken. Zij trekken met al hun kracht den wagen over de heuvels, blazen
even uit terwijl hij naar de laagte daalt, glijden gesmeerd met hem voort langs de
effene wegen. Dat gaat zoo, dat blijft zoo gaan; men zou denken: er kan nooit meer
een eind aan komen. Maar al
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opeens soms, zonder schijnbare oorzaak, krijgen de kaboutertjes er genoeg van; zij
leggen den arbeid neer, zij staken, en meteen staakt ook de wagen...
- Waarom? vroeg ze treurend.
- Dat is nu juist wat de chauffeur moet uitmaken en wat de chauffeur zoo dikwijls
niet weet! zei hij eensklaps heel ernstig. - Kennis en zelfvertrouwen... - zelfvertrouwen
gebaseerd op kennis! - dat is, benevens voorzichtigheid, de hoofdvereischte welke
men aan ieder chauffeur moet stellen; en die krijgt men slechts na veel ervaring en
doorgaans na veel ongerief. En nu, kindlief, heb ik honger en wou wel heel graag
iets gebruiken.
- En krijg ik nu ook zoo'n wagentje met vier of zes kaboutertjes? streelde zij.
Hij zei ja noch nee, maar glimlachte raadselachtig en staarde haar met liefdevolle
oogen aan. Zijn blik verwazigde, hij scheen te peinzen, te droomen... Het dienstmeisje
kwam zeggen dat het eten klaar was. Hij duwde Mary speelsch, de handen om haar
middel, vóór zich uit en gaf haar nog eens stil een zoen...
Mary was jarig. Het villatje stond vol bloemen en buiten bloeide de hei in de glorie
der Augustuszon. André was, als elken dag, naar zijn kantoor, maar zou vroeg thuis
komen. Zij zat bij 't raam en wachtte op zijn komst.
Daar kwam een auto aangereden, heel langzaam, bestuurd door een chauffeur, die
met groote aandacht naar de nummers van de villa's keek. Vóór hun hek hield hij
stil, stapte uit en belde aan. Er zat anders niemand in het wagentje, dat fonkelnieuw
scheen. ‘Een of andere felicitatie’, dacht Mary. En het verwonderde haar haast, dat
er geen bloemen uit den wagen kwamen.
Er werd aan de kamerdeur geklopt. Het meisje kwam binnen en zei, doodgewoon:
- Mevrouw, daar is uw wagen.
- Mijn wagen! riep Mary verbaasd. - Ik heb geen wagen besteld; dat moet een
vergissing zijn.
Zij keek door 't raam en plotseling zag ze André, die schalksch van achter een
groep heesters naar haar loerde. Zij

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

948
begreep en 't bloed steeg als een golfslag over haar gelaat.
- Je meent het toch niet! Meen je 't in ernst? gilde zij, naar buiten hollend.
- Ik meen 't in ernst, zei hij, kalm glimlachend.
Zij was ineens heel bleek geworden; haar lippen beefden en zij keek naar 't mooie
wagentje, door een floers van tranen.
- Ach! Ach! zuchtte zij. De chauffeur hield zich beleefd op zij, met zijn pet in de
hand; de beide dienstmeisjes stonden achter 't raam der huiskamer met stralende
oogen te kijken. Zij nam zijn beide handen in de hare en zoende hem hartstochtelijk,
zonder woorden, dáár, in den tuin, waar allen het zagen.
Reeds den volgenden morgen nam Mary, op een ander wagentje van 't zelfde merk,
haar eerste les. Zij had wel meer gehoord, van vriendinnen, dat het niets te beteekenen
had om te leeren chauffeeren; maar, dat het zóó gemakkelijk was, dat het zóó van
zelf ging, als een kinderspel, dat had ze nooit, in de verste verte niet, kunnen
vermoeden. Het was zóó, dat ze reeds vóór 12 uur, heen en weer reed van haar huis
naar de garage en aan den chauffeur, die haar les gaf, voorstelde haar man 's middags
in de stad te gaan afhalen. Alleen met de versnellingen had ze nog wat te worstelen.
Zij was dol-opgewonden van geluk; zij had den indruk of zij eensklaps vleugelen
gekregen had. Ook, toen André thuis kwam, vloog zij hem om den hals en jubelde:
- Ik ken het al! 't Is verrukkelijk! Het loopt van zelf!
- Weet je al hoeveel kaboutertjes er voor je werken? vroeg hij nuchter.
Nee, dat wist ze niet. Daar had ze nog niet aan gedacht.
- Vier, zei hij, vermanend wijsvingerend.
Zij zoende hem. Op alles wat hij thans zei antwoordde zij met zoenen.
- En nu voorzichtig, niet waar; voorzichtig en nog eens voorzichtig; en
zelfvertrouwen gebaseerd op kennis! besloot hij met nadruk.
- Ik beloof het je, zei ze gedwee en bijna plechtig.
Na veertien dagen reed Mary met haar eigen wagentje. On-
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dertusschen had ze veel geleerd. Zij kon den wagen met de dommekracht optillen,
't reserve-wiel aanzetten, een band oppompen. Het verdere werk: smeren, tanks vullen
enz. werd in de garage gedaan. Mary reed goed en herhaalde bij elke gelegenheid,
dat ze reeds het volste zelfvertrouwen, - zelfvertrouwen gebaseerd op kennis, - bezat.
De hulp van een chauffeur had zij in 't geheel niet meer noodig. Zij reed zoo goed,
- en wellicht beter, - dan freule Dufour, van de Ravendonk. Geregeld bracht zij André,
die dan ook wel zelf stuurde, naar kantoor en ging hem halen. 't Was een verrukking
zonder weerga; de hemel op aarde!
Eens, op een middag, was ze in haar eentje uitgereden. De wagen liep, als altijd,
heerlijk. Zij vloog er mee door bosch en veld, het weer was verrukkelijk, het speet
haar dat het langzaam avond werd en weldra tijd zou worden om André te halen.
Eensklaps, terwijl zij een helling afdaalde, kwam het haar voor of de wagen
obstinaat naar rechts wilde. Zij had al een poosje zoo iets gevoeld en meteen een
ongewoon gehobbel en geratel langs dien kant vernomen; maar nu werd het zóó erg,
dat zij den wagen stilhield en afstapte om eens te kijken wat het was.
Een platte voorband!... En een voorband, helaas!... een nieuwe, mooie voorband,
die reeds deerlijk uit elkaar gerafeld was! Wat zonde! En hoe had ze dat toch niet
bijtijds gemerkt! 't Gevoel van zelfvertrouwen, gebaseerd op kennis, dat haar als een
vaste steun van in 't begin had opgehouden, begon opeens in haar te wankelen. Maar
er moest gehandeld worden; de tijd drong en de avond daalde; zij nam de ‘cric’,
plaatste die onder de vooras, begon de noodige beweging om den wagen op te lichten.
Hoe vreemd: het lukte niet! De ‘cric’ ratelde wel, maar tilde niet op. Hoe was dat
mogelijk! In de garage ging het zoo goed. Eensklaps zag ze waaraan het haperde.
Zij had vergeten dat lipje naar beneden te duwen. Ziezoo, nu ging het, al was het ook
zwaar werk voor haar, veel zwaarder dan toen ze 't probeerde in de garage. De wagen
ging in de hoogte; het wiel was reeds van den grond. Maar plotseling zwikte de
dommekracht van onder de vooras
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weg en bleef er scheef-gekneld tegen staan. Mary maakte een gebaar van wanhoop.
Zij had het toch zoo goed geleerd in de garage. Waarom ging het nu niet!
Daar kwamen twee jonge fietsers aanrijden. Zij zagen haar in de penarie en stapten
van hun wiel.
- Kunnen we u soms helpen, dame?
- Gaarne, zei Mary. - Ik heb haast en 't gaat niet goed.
In een oogwenk, met een paar krachtige duwen, hadden zij de ‘cric’ rechtgezet,
het defecte wiel afgenomen, het reserve-wiel aangeschroefd. Mary zag hen werken
en dacht bij zichzelf, dat er nog iets anders bij te pas kwam dan zelfvertrouwen, met
of zonder kennis; namelijk: een paar flinke knuisten.
- Gelukkig, dat ik u op mijn weg ontmoet heb; anders kwam ik er nooit doorheen,
zeide zij dankbaar.
- O, dame, antwoordde de jongste van de twee, een knappe baas met levendige
oogen; - iemand als u zal toch wel altijd hulp vinden, waar en wanneer het ook zijn
mag.
Iemand als u...! Mary besefte, dat zij haar zoo voortvarend geholpen hadden omdat
zij jong en knap van uiterlijk was en een keur kwam op haar wangen. Zij dankte hen
nog eens warm, maar haastte zich weg. Zij kwam nog juist bijtijds om André af te
halen; en, daar hij niets van de wielsverwisseling merkte, vertelde zij hem ook niet
wat er gebeurd was. Den volgenden dag zou zij, op eigen kosten, een nieuwen band
laten opleggen.
Maar het zelfvertrouwen was nu diep in haar geschokt. Zij voelde nu plotseling
hoeveel ze nog te leeren had, ja, dat ze bijna nog álles had te leeren. Dat gevoel nam
slag op slag nog toe, door twee kort op elkaar volgende gebeurtenissen. Eerst een
verstopping in den carburator, waarbij alle vier de kaboutertjes eensklaps geen vin
meer verroerden; en daarna een electrische kortsluiting, die tijdelijk den totalen dood
van gansch den wagen voor gevolg had. Maar telkens ook kwamen weer, in de
gedaante van bereidwillige jonge mannen, de reddende engelen opdagen; en zoo van
lieverlede kwam ook weer het diep-geschokte zelfvertrouwen in Mary terug,... een
zeer aparte soort van zelfvertrouwen, gebaseerd op de kennis, niet zoozeer van de
motor, maar wel van de mannen, die voor een mooie, jonge vrouw, met de grootste
toewijding,
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om het even wat zouden doen.
En zij dacht bij zichzelf, dat zij zoo weldra, door herhaalde ervaringen, ook tot de
werkelijke kennis van de auto komen zou, en daarom vertelde zij voorloopig van dat
alles nog maar niets aan haar man, omdat ze zoo absoluut zeker van zichzelf was in
haar groote liefde voor hem alleen, zóó zeker en zóó dankbaar voor het groot geluk
dat hij haar had gegeven en nog dagelijks gaf, dat ze zelfs door geen schim van
achterdocht of vrees, de groote, zonnige vreugde, die ook van háár volmaakt geluk
over hem afstraalde, wilde beschaduwen.
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Het reigertje
Een droom
Helder en duidelijk heb ik mijn droom gezien en doorleefd... Het was in een bekend
landschap: een leege vlakte zonder boomen, met een lijnrechten steenweg, die er,
van einder tot einder, dwars doorheen liep.
De groote boerderijen, waar overdag steeds zooveel drukte was, lagen rechts en
links, nog nauwelijks zichtbaar, in een wazig-grauw verschiet. Niets brak de
eentonigheid van de vlakte, behalve een knoestige knot-eik, ietwat terzijde van den
steenweg, aan welks ruigen stam, onder de neerhangende twijgen, een vermolmd
houten kapelletje met Lieve-Vrouw-beeldje achter een tralieluik hing.
In mijn droom wandelde ik langs dien steenweg, heel alleen, in een wondere
vreemde atmosfeer...
Het was geen dag en 't was geen nacht. De dingen waren zichtbaar, maar hadden
kleur noch schakeering. Toch waren zij heel duidelijk herkenbaar. De vlakte was de
vlakte, de steenweg was de steenweg, de knot-eik was de knot-eik. Dat alles was
rëeel van vorm ondanks de grauwe kleurloosheid. Alleen de absolute stilte en totale
eenzaamheid schenen iets irreeels, iets van een andere wereld.
Toen doemde eensklaps het wonderbeeld vóór mij op.
Twee groote, grauwe vogels, die ik op 't eerste zicht voor struisvogels aanschouwde,
stonden daar roerloos, onder den knot-eik, als 't ware op mij te wachten. Eerst toen
ik dichterbij kwam, merkte ik dat het twee groote reigers waren. Twee groote reigers
die mij onbevreesd en onbewegelijk lieten naderen en die omringd waren van wel
zes of zeven kleinere jonge reigertjes, die al evenmin bevreesd hun zoete kopjes vol
vertrouwen naar mij oprichtten, zonder de minste beweging om te vluchten.
Ik voelde mij verteederd en sprak enkele woorden, alsof ik
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menschelijke wezens vóór mij had. En meteen stond ik midden in de reigers en stak
een hand uit, en aaide zacht een donzig kopje, dat zich zoet liet aaien.
Ik ging er bij neerzitten op den blooten grond, steeds heel zacht sprekend, steeds
heel zacht aaiend. Iets van oneindige verteedering vervulde gansch mijn wezen en
tranen van ongekende zaligheid kwamen in mijn oogen. Ik voelde mijn hart zoo rijk
en vol, zoo vol van zachtheid en van mildheid en steeds streelde en aaide mijn hand,
en mijn mond neeg naar het reigertje toe en ik zoende het met dichte oogen.
De groote reigers en al de andere kleine reigertjes stonden roerloos om mij heen
te staren. In die levenlooze atmosfeer zonder schakeering stonden zij daar als abstracte
wezens, niet bang maar ook niet gretig, stil-wachtend naar wat worden zou.
En mijn groote, zachte hand bleef aldoor maar streelen en aaien, met rythmisch
herhaalde bewegingen, het zoete, gewillige kopje. 't Werd iets van onuitsprekelijke
liefde en teederheid, iets etherisch, iets irreeels, alsof het kopje van lieverlede
wegsmolt onder mijn streelingen. Smolt het werkelijk weg? Voelden mijn vingers
niet meer het teere donsje?... Eensklaps was het of mijn hand zonder nog eenige
aanraking, onbewegelijk in het ijle bleef hangen. Ik keek, en zag het reigertje niet
meer... Ik staarde om mij heen en zag ook niet meer de beide groote reigers noch de
andere jonge reigertjes. Alles was ineens stil weggesmolten en verzwonden; en diep
in mijn ziel drong een schrijnend leed van droevige teleurstelling. Ik voelde dat het
slechts een droom was wat ik met zooveel intensiteit doorleefd had; de droom van
wat de ideale verhouding tusschen menschen en dieren zou móéten zijn!...
De contouren der dingen vervaagden en versomberden om mij heen, de steenweg
versmolt zich met de eindelooze vlakte, de verre boerderijen verdwenen geheel in
den nacht, de knot-eik met het kapelletje stond daar nog even als een donker spook
vol dreiging.
De droom was voorbij, triestig voorbij. Roerloos in het duister sliep ik verder mijn
slaap van vergetelheid...

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

954

Mijn eerste liefde
Ik ga u mijn eerste liefde vertellen...
Waarom ook niet? Ieder van ons heeft een eerste liefde gehad en die groote
levensgebeurtenis voor zichzelf, en ook wel voor anderen, hoogst-interessant
gevonden. Wie heeft er van zijn eerste liefde niet verteld; en wie, die schrijven kon,
heeft er niet over geschreven?
Ik ga er over schrijven! Het wordt tijd, op mijn jaren, dat nog eens te herdenken.
Ik heb er dikwijls aan gedacht gedurende mijn levensloop. Zoo nu en dan doemde
dat liefelijk, maar kwellend beeld uit het verleden in de stilte van mijn gemoed weer
op, heel zacht en toch heel levendig, met teederheid en weemoed, als een glimlach
door een traan beneveld. Het lag zoo verre reeds in het verleden, en somtijds toch
zoo heel dicht bij! En weleens was 't als hoorde ik te nauwernood een zwak gemurmel,
dat mij toefluisterde: ‘ach, laat dat maar, 't is heusch niet meer de moeite waard;’ en
dan weer was het een zoet-streelende stem, die in een bekoorlijk-lieven glimlach
naar mij toeneeg: ‘toch wel, je moet het eens doen, het kan misschien nog aardig
zijn.’
Ik doe het!
Ik was zestien jaar oud toen ik voor 't eerst verliefd werd en het eigenaardige van
mijn geval is, dat ik verliefd was, alvorens ik het voorwerp van mijn liefde kende!
Ik vrees echter, dat ik hier eenigszins overdrijf. De zuivere waarheid moet zijn,
dat ik het voorwerp mijner eerste liefde reeds als klein meisje had gekend, maar haar
totaal vergeten was. En de zuivere waarheid is ook niet, dat ik reeds op haar verliefd
was alvorens haar te zien (in dit geval: terug te zien) maar wel dat ik voelde, heel,
héél sterk voorgevoelde, dat haar wezen mij niet onverschillig zou laten. Ik voelde,
namelijk,
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dat ik, ofwel een smorende liefde, ofwel een onoverwinnelijken afkeer voor haar
koesteren zou. Zestien jaar is niet de leeftijd der bedaarde middelwegen. Zestien jaar
is alles of is niets. Ik wist, vóór ik haar zag (terugzag) dat het, tusschen haar en mij,
alles of niets zou zijn!
Ziehier nu hoe ik bij haar kwam.
Haar ouders en mijn ouders woonden vroeger op het zelfde dorp en waren intieme
vrienden. Doch háár ouders gingen naar de stad wonen en mijn ouders bleven op het
dorp en zoo geraakte de vriendschapsband langzamerhand verloren. Maar de tijd
kwam dat ik naar de stad moest voor mijn studies, die buiten heelemaal niet opschoten;
en mijn ouders knoopten den verslapten vriendschapsband weer aan, en enkele
maanden nadat die weder-aanknooping geschied was, vernam ik van mijn ouders,
dat ik bij háár ouders tijdelijk zou gaan inwonen.
Nog als de dag van gisteren herinner ik mij die eerste intrede in hun huis.
Zij woonden in een smalle, vrij donkere straat, om zoo te zeggen in de schaduw
der hooge muren van het groote schoolgebouw, waar ik mijn tot dustoe zoo zwakke
studiën versche kracht zou pogen bij te zetten. Dat trof al heel bizonder en was ook
wel een der voornaamste redenen, waarom mijn ouders mij juist dáár wenschten
gehuisvest te zien. Zoo zou ik, meenden zij, geen tijd op straat verbeuzelen.
Wij belden aan, mijn ouders en ik, en werden spoedig binnen gelaten. Ik voel om
zoo te zeggen nog hoe mijn hart op dat oogenblik bonsde en hamerde; want... ik zou
haar zien en wist, dat ze mij niet onverschillig laten zou!
Ik zag haar vooreerst niet. Wij werden in een schemerig salonnetje geleid, dat
uitzicht op een benauwend, hoog-ommuurde tuintje had in valen herfstdos, en een
oud heertje en een oud dametje kwamen binnen, stralend en vriendelijk glimlachend,
met gulhartig naar mijn ouders uitgestrekte handen. Zij waren zoo verblijd en gelukkig
hen terug te zien en na die eerste effusies keerden zij zich tot mij en het aardig oud
heertje stak zijn rechterhand in de hoogte, alsof hij vol
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verbazing naar iets reikte dat hij niet vatten kon, terwijl het aardig oude vrouwtje
haar beide handen in elkaar sloeg en opgewonden uitriep, dat ze nog nooit in haar
leven zulk een langen, forsch-gebouwden knaap van zestien jaar gezien had. Zij
draaiden mij om en bekeken mij van alle kanten en toen zei het vrouwtje dat ik
dadelijk iets gebruiken moest en schoof stoelen bij een tafel en liep de kamer uit en
naar de keuken toe, om ik weet niet meer wat te bestellen.
Het is eigenaardig: in mijn vroege jongelingsjaren hebben de menschen, die mij voor
het eerst zagen, algemeen over mijn flinke gestalte en mijn forsche gezondheid
gejuicht; maar altijd, áltijd was het eerste wat op dat wild gejubel volgde: ‘en nu
moet de jongen gauw wat eten!’
Ik vraag me af waarom. Ik vraag me af, waarom, als je er nu toch werkelijk zoo
flink en sterk uitziet, je dan dadelijk moet gaan eten! Ik weet het niet en zal er nu
ook wel niet meer achter komen. Ik kan alleen het bloote, steeds herhaalde feit,
vaststellen.
Ik werd dus, ofschoon ik geen de minste lust in eten had, aan tafel gepoot, vóór
een paar borden en schalen, met allerlei lekkers er op. En toen ik daar zat, gedwongen
etend, en gegeneerd, zooals een boertje van buiten bij deftige burgers, elk oogenblik
daarbij vreezend dat zij, zij die mij niet zou onverschillig laten, wellicht kon
binnenkomen en mij daar, in die voor mij ongunstige positie - de positie van een bij
voorname burgers getrakteerde boertje - kon aantreffen, toen ging de deur weer open
en kwam ze binnen!
Ofschoon ik pas zestien jaar oud was, had ik toch reeds enkele - Fransche - romans
gelezen!
Ik had gelezen onder ander van ‘le coup de foudre’: de liefdesbliksem die, bij 't
eerste zicht, twee jonge menschen voor het gansche leven onafscheidbaar, met alle
kracht, met ziel en lichaam, aan elkaar hecht!
Dien ‘coup de foudre’ trof mij, met verblindende felheid, op 't eigen plotse
oogenblik van haar bekoorlijke verschijning! Ik vloog op, met wangen als vuur en
stond daar even, onnoozel-zwak in mijn oerkracht, stom en roerloos van aanbid-
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ding, door één enkelen blik en één enkelen glimlach voor altijd geboeid, getemd en
overwonnen!
Zij was achttien jaar oud. Later heb ik vernomen dat mijn ouders wel even geaarzeld
hebben om mij in dat huis te brengen, maar dat de twee jaar oudere leeftijd van het
meisje hen ten slotte heelemaal geruststelde. Achttien jaar! Zij was immers een vrouw
en ik nog een kind! Enfin, zoo redeneeren nu eenmaal de ouders!
Ik zag haar dus, bewonderde haar schoonheid en ontving ‘le coup de foudre!’ Ik
hoorde haar lieflijke stem en zwijmelde van bonzende ontroering en geluk.
Want, niet alleen had ik eenige Fransche romans gelezen, maar ook enkele
beroemde werken van de voortreffelijkste Fransche moralisten waren mij, ondanks
mijn jeugdigen leeftijd, volstrekt niet vreemd. Ik kende Larochefoucauld, Vauvenarges
en, vooral en bovenal: La Bruyère! In ‘Les Caractères’ namelijk, had ik ontzaglijk
veel wijsheid over de vrouwen en de liefde opgedaan. Daarin stond immers dit
profetisch gezegde: ‘Un trait nous fixe!’
Un trait nous fixe!... Terwijl ze de eerste, banale woorden der kennismaking met
mij wisselde, bemerkte ik, in een van haar prachtig-bruine oogen, het linker, een
klein, blauw vlekje, een soort azuren spatje. Het moest eigenlijk als een gebrek gelden,
maar het stond haar toch zoo innig-lief, het gaf aan haar gansche physionomie van
bekoorlijke zachtheid ik weet niet welke onuitsprekelijke charme, dat ik voor niets
ter wereld dat klein gebrekje in haar oogopslag had willen missen en in de duizelende
diepte van mijn wezen kon ervaren welk een geniale menschenkenner die La Bruyère
toch moet geweest zijn. Un trait nous fixe! 't Was of hij die woorden, eeuwen geleden,
uitsluitend in het vooruitzicht mijner komst op de wereld geschreven had; want van
dat eerste, bliksemsnel oogenblik af, wás ik ‘gefixeerd’. Doch de beroemde moralist
had meer voor mij gedaan. Concreet en compleet had hij mijn toekomstige psyche
voorgevoeld: ‘Un beau visage’ had hij verder gezegd, ‘est le plus beau de tous les
spectacles et l'harmonie la plus douce est la voix de celle qu'on aime’. En nu was er
geen mooier schouwspel op de wereld

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

958
denkbaar dan de frissche schoonheid harer bekoorlijke gelaatstrekken, terwijl de
teere, zachte klank van hare stem iets was voor welks uitbeelding geen woorden zijn
geschapen.
Nu word ik bang, lieve lezeres en zeer geachte lezer, in banaliteiten te vervallen. Gij
hebt mij met een welwillenden glimlach tot hier toe gevolgd, maar nu staan wij samen
op de gevaarlijke grens, waar mijn verhaal u zou kunnen gaan vervelen. Dat begrijp
ik ten volle. Gij denkt in uzelf: Nou ja, wat nu komt, dat weten wij wel! Hoe dikwijls
is een eerste liefde, een kalverliefde, niets breed en uitvoerig, véél te breed en te
uitvoerig, in haar welbekend verloop beschreven! Asjeblief, spaar ons dat!
Ik zal het u sparen!...
Ik zal u verder niets in detail vertellen van mijn smoorlijke gevoelens, van mijn
folterend lijden, van mijn eetlust-verslapping, van mijn zwarte, slapelooze nachten
(nuits blanches, noemen ze dat nog wel in 't Fransch!) van al mijn teere, smachtende
hoop, die telkens weer tot sombere, zelfvernielingswanhoop werd verijdeld.
Ik zal u alleen maar nuchter en zakelijk vertellen dat ik op een zaterdag-middag
met mijn ouders bij haar die mij in geen geval zou onverschillig laten aankwam, met
het logisch en welbekend gevolg, dat de volgende dag een zondag was.
De zondag is een dag van uitspanning en rust (rust lijkt mij echter wel in sommige
gevallen een zeer gewaagde onderstelling) maar een dag althans waarop menschen
die de gansche week gewerkt hebben, nu eens vrij voor hun genoegen willen leven
en doen wat hen behaagt.
Zulks werd mij heel precies en helder duidelijk dien eersten zondag van mijn
verblijf in de woning van de vrienden mijner ouders. Er werd mij dadelijk gezegd
dat ik dien dag net mocht doen wat ik wenschte, aangezien ieder van hen insgelijks
gewend was zoo te doen. Ik dankte beleefd en wachtte niet zonder belangstelling
wat dat wel wezen zou, in de vage hoop wellicht mijn eigen verlangen naar het hunne
te kunnen schikken.
Wat ik zag, viel mij echter niet bizonder mee.
Zij gingen eerst alle drie naar de mis en toen ze thuis kwamen
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nam het oude heertje zijn couranten en verdiepte zich daarin urenlang, met van
ingespannen aandacht saâmgefronste trekken. Het oude dametje liep al dien tijd
bedrijvig heen en weer en ‘neuzelde’ speciaal in eetkamer en keuken, alsof er tegen
't middaguur iets gansch buitengewoons op til was. Maar wat zij, die mij in geen
geval zou onverschillig laten, wel voor haar genoegen deed, daar snapte ik vooreerst
niets van. Ook zij liep onophoudend heen en weer, gejaagd, gepreoccupeerd, met
roode wangen, nu eens naar boven, dan weer naar beneen, alsof zij iets zocht, dat ze
nergens kon vinden. Zij bekeek zichzelf herhaaldelijk in den spiegel, sierde eerst
haar hals met een rood lint, dat ik haar niet goed vond staan, en daarna met een
lichtblauw (de eigen kleur van 't spatje in haar linkeroog) dat haar weer buitengewoon
bekoorlijk maakte en mij tot de tranen ontroerde. Eindelijk ging ze zitten met een
boek waarin ze trouwens niet las, want voortdurend keek ze naar de klok, alsof ze
op iets wachtte. Van mij nam ze zoo goed als geen notitie en ik voelde mij diep en
zwaar bedroefd en ongelukkig. Had ik haar dan onbewust met iets mishaagd? Den
vorigen dag was ze zoo hartelijk, zoo vriendelijk. Ik had wel kunnen snikken van
ellende.
- En wat ga jij doen, mijn vriendje? Heb je geen speciale zin in iets? vroeg
voorkomend 't oude heertje, merkend dat ik daar zoo doelloos en ontredderd rondliep.
Ik wist het heusch niet of ik ergens zin in had; ik voelde mij te diep rampzalig.
Tegen twaalf uur werd er eensklaps hard aan de voordeur gebeld. De gansche
familie schrikte er als 't ware van op, en nog vóór de meid den tijd had, vloog zij die
mij in geen geval zou onverschillig laten, de gang in om te gaan open doen. Er klonken
opgewekte stemmen en na een oogenblik kwam ze met een van vreugde stralend
gelaat weer binnen, vergezeld door een knap-uitzienden, donkersnorrigen jongen
man van een twintigtal jaren.
Het werd mij eensklaps kil, ijskil om 't hart. Wie was dat nu? Een broer, een neef,
een...? Ik durfde haast niet te ademen, ik zag hem aan met ronde, strakke oogen,
terwijl hij vriendelijk en familiair, alsof hij daar thuis was, den ouden heer en 't oude
dametje de hand drukte. Toen gaf zij hem een stillen
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wenk en zij verdwenen samen in de tuinkamer, waar ik den vorigen middag met mijn
ouders ontvangen werd.
- Weet je nog niet wat je wenscht te doen? Wil je soms in een prentenboek kijken?
Daarnaast, in de kamer, liggen er een paar heele mooie op de tafel, zei nog eens, heel
aardig en aanmoedigend, het oude heertje, even uit zijn krantenwolken opkijkend.
Machinaal, als een automaat, ging ik naar de kamer toe, opende, in droeve
gedachten, de deur zonder aan te kloppen, en... vond haar in zijn armen, terwijl hij
met vurige zoenen haar donzige wangen bedekte...
Dat was nu juist, ik voelde 't plotseling! wat ik zelf het liefst als zondagsuitspanning
had willen doen; en, dat die ander daar het in mijn plaats deed, ontstelde mij zoo
vreeselijk, dat ik met een rauwen gil wegvluchtte en mij wanhoop-snikkend op mijn
kamer ging verstoppen.
Lieve lezeres en zeer geachte lezer, ik hoef er u zeker niet verder van te vertellen?
Het geval zal voor u wel zoo duidelijk zijn als het voor mij zelf was.
Het zij voldoende u te melden, dat ik slechts tot de Paaschvacantie in het huis van
de vrienden mijner ouders vertoefde. Voor eenieder was het duidelijk dat de lucht
daar voor mij niets deugde en de cijfers op mijn rapporten wezen glashelder aan, dat
de leeraars van die school daartegenover niet de geschikte lui waren om mij behoorlijk
door mijn examens te helpen.
Na de Paaschvacantie zonden mijn ouders mij wijselijk naar een andere school,
waar ik aan heel wat minder afleiding stond blootgesteld. Zoo werd ik ook de degelijke
staatsburger, die ik nu ben.
En zij die mij in geen geval zou onverschillig laten heeft ook, toen zij niets meer
van mijn verleidingskracht te duchten had, een nuttig en zeer vruchtbaar levenspad
bewandeld: zij trouwde met haar intusschen tot dorpsnotaris gepromoveerden
zwartsnorrigen zoener; en nu loopen er reeds zeven (zegge zeven) jonge, frissche
spruiten van hem en van haar over de schoone, wijde wereld:
Zoo was mijn eerste liefde!...
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Voedsel voor de aarde
Een droom
Een groot schip, waarmee ik reis, drijft af. Dichter en dichter komt het bij de kust.
Het is enorm, dat schip, en de duinen langs de kust lijken heel laag en klein. Hoe
moet dat eindigen? Waarom drijft het schip meer en meer stuurloos en hulpeloos af?
Het zit weldra verward in visschersnetten en blijft onbewegelijk. Kreten galmen en
er staan eensklaps menschen, visschers, langs den oever. Er staan ook hutten en de
lucht is vol met slechte reuken van bedorven visch.
Wij staan aan wal. Hoe, weet ik niet, want alles gebeurt in een vreemde atmosfeer,
een atmosfeer van nachtmerrie, van droom. Het groote schip is reeds verdwenen,
hoe? waarheen? Wij weten 't niet. Wij zien enkel de hutten, de visschers, en de netten,
die, aan staken vastgehecht, half uit het water steken.
De visschers ledigen hun netten. Zij halen er heele vrachten spartelende botten
uit, anders niet dan botten, die zij plonsend in groote, bruine, nat-blinkende kuipen
gooien. Ook de visschers zien bruin en hun gezichten hebben geen bepaalde
uitdrukking. Er zijn ook bruine vrouwen onder hen, vrouwen die op mannen lijken.
Dat alles is vaag, bruin, schemerig, onduidelijk, onwezenlijk. Een stem, die hol
klinkt, vraagt:
- Wat is dat alles?
En een visschersstem antwoordt, hol-klinkend:
- Dat is voedsel voor de menschen!
Voort doen ze met het ledigen der netten. En eensklaps, midden al die botten, komt
een reuzevisch te voorschijn: metaal-wit-en-blauw, stijf en roerloos.
- Wat is dát? vragen stemmen.
- Een marketon! antwoorden de visschers. En zij lachen.
- Een marketon! Wat is een marketon?
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- Een marketon is een marketon! zeggen de visschers.
- Maar hij is dood!
- Ja, zeker, hij is dood! En weer lachen vreemd de visschers.
- Wat gaat ge daarmee doen?
- Dat zult ge zien!
De visschers en de visschersvrouwen halen den stijf-dooden marketon uit het net
en schuiven hem in een breede holte, als in een oven, onder het stroodak van een der
hutten. Hij ligt daar metaal-doodsch te glimmen. Hij ruikt akelig. Lachend komen
de visschers en de visschersvrouwen weer bij 't net.
- Kijk eens hier! roept een stem.
Een witte gedaante wordt opgehaald. Het is een vrouw! Een mooie, jonge vrouw,
in een lang, wit gewaad, de prachtige donkere haren golvend-los over de schouders.
Zij lijkt op een vrouw die ik heb gekend en liefgehad. Ik snik van smart en droefheid.
De visschers en de visschersvrouwen lachen. Zij tillen de mooie jonge vrouw op en
schuiven haar naast de marketon, onder het stroodak.
- Wat is dat? Wat is dat? vraag ik snikkend.
- Dat is voedsel voor de aarde! antwoordt koel een visschersstem.
- Wat! Voedsel voor de aarde! die mooie, jonge vrouw!
- Voedsel voor de aarde! herhaalt de koele stem.
Ik huil, ik snik, ik voel de tranen langs mijn wangen vloeien. Een schok, een gil,
en ik ben wakker.
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Miniatuurtjes
Een glimlach van komende lente
Een bloem, een kleine, gele bloem, de allereerste van de lente, zoo heel alleen en
onverwacht midden in nog wintersche dorheid ontloken! Een bloemetje van
niemendal, maar het eerste, het allereerste, op zijn tengergroen stengeltje!
Ik kijk er naar, in stille bekoring. Er is blauw in de lucht, en hoop in den hemel;
de eindeloos-lange, ruwe winter is voorbij! En eensklaps komt daar - is het wel
mogelijk! - een vlinder aangefladderd, met rood en blauw op zijn vleugels en hij gaat
zitten op het gele bloempje, dat zacht wiegelend zijn zwak stengeltje onder het
vederlicht vrachtje iets neerbuigt. Ik kijk, roerloos, mijn adem ophoudend, in stijgende
verrukking. Een vlinder, nu reeds, waar komt ook die vandaan? Uit de lucht
neergezweefd? Uit den eersten zonnestraal geboren. Zijn schitterende wieken gaan
als 't ware ademhalend rythmisch op en neer. Zal hij meteen weer op gaan vliegen?
Als een droom verdwijnen? Neen; hij spreidt zijn beide kleuren-vleugels, als 't ware
beschermend, breed en roerloos over de bloem open en meteen is daar een goudvlieg,
die even midden op zijn lijf komt zitten, als een juweelspeld op een das.
Een oogenblik maar; een seconde. De vlinder knipt met zijn wieken en vliegt weg,
de goudvlieg is verdwenen en het gele bloempje richt zijn fijn, gebogen stengeltje
weer op.
Een glimlach, een flitsbeeld van komende lente!
Deurle, eind Februari 1931.
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Onuitgegeven dramatische schetsen
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Gemeenteraad van Nevele
Zitting van den 13den januari 1885
Voorzitter: Mr Leonce Mulle De Terschueren
MR MULLE

Mijnheers de raadsheer de seance is open.
SCHELPE

Is geopend Mr Mulle.
MULLE

Ja.
Op dit oogenblik komt binnen Mr F.V.D.V. die expres van Gent naar Nevele gekomen is om
de zitting bij te wonen.

MULLE tot MINNE
(in 't fransch)

Qui ça est-il, Adolphe?
MINNE

C'est F.V.D.V. de Gand, un libéral qui est une fois venu pour écouter ici ce que nous
disons pour aller le faire mettre à Gand dans les Journaux.
MULLE
(verschrikt)

Ah! oui, mais ça ne va pas se faire ainsi; je vais déclarer la séance à huis clos.
(opstaande van zijne plaats en sprekende tot Mr V.D.V.)

Mr V.D.V. je regrette de devoir vous annoncer que la séance aura lieu à huis clos et
que votre présence aux débats est impossible, vu qu'il y a des questions de personnes
en jeu.
MR V.D.V.

J'admets parfaitement vos raisons, Mr Mulle, mais je m'en prends à Schelpe, à qui
j'ai demandé si la séance était publique et qui m'a répondu que oui; vous pouvez le
demander au garde-champêtre, Remi De Vos, qui était présent, si ce n'est pas vrai
ce que je dis là; n'est-ce pas Remi, que vous l'avez entendu?
REMI DE VOS

'K en versta ui nie, Meneere!
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Es 't geen waar da Pomade mij gezeid heeft dat de zitting publiek was?
MR SCHELPE
(rood ziende)

Felix, il ne faut pas m'en vouloir pour cela; quand je vows ai dit que la séance était
publique, je n'avais pas encore consulté Mr Mulle.
MR MULLE

Mijnheers de raadsheer, de incident is clost.
MR V.D.V.

Mijnheers, salut en de kost!
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MULLE

De zitting doe voort.
SCHELPE

Gaat voort, Mr Mulle, gaat voort.
MULLE
r

Ja, M Schelpe, maar ik moet u nogtans doen observeer dat mij schijnt aardig te zijn
van te zeg: De zitting ga voort. Ik versta nie heel wijl hoe dat mogelijk is dat eene
zitting kan gaan.
SCHELPE

Ah! Ah! Ah! Mr Leonce is toch altijd spiritueel!
MINNE

Ah! Ah! Ah! 't is wel uitgevonden!
BOSSCHAERT
(tegen Lambrecht)

Die mannen hên ginder leute, wa zoudt er schillen dan?
LAMBRECHT

Ei! jongen, ze zitten zij weeral te franschen en da es wa da me wulder nie en verstaan;
Aly! 't es het best ook, me moeten wij da nie kunnen!
MULLE

Ja maar, Mrs. de raadsheer, ik spreek heel sérieus; ik wijl alles wijl in regel doen,
want ik zie wijl dat er hier espions komen om al de fauten te ramasseeren die wij
zoudt kunnen commetteer; daarom ik insisteer om alles wijl in regel te doen.
MINNE

Dan ware het best, Mr Leonce, van te zetten: De zitting zit voort.
MULLE

Ei wijl Ja; dat is inderdaad conforme aan de réaliteit.
SCHELPE

Mijnheeren, onzen weledelen Burgemeester Mr den baron Leonce Mulle de
Terschueren de la Motte d'Alcantara de Bodega, heeft ulder bijeen geroepen om de
definitieve regeling der Schoolkwestie vast te stellen. Mr Mulle zal straks zijn voorstel
maken en ziehier hetgene gij van doen hebt om tot de stemming over te gaan.
(Hij geeft aan ieder raadslid eenen knikker)

BOSSCHAERT
(tegen Vreeze)
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Verdomme, da zijn knikkers die z'ons geven.
VREEZE

Ei, 't denkt het mij ook.
MULLE

Mijnheers de Raadsheer, wij zijn bijeen gekom om de school van Pattijn af te stel.
Indien er een van u een voorstel te mak heef, hij mag het doen; ik heb ook een
voorstel, maar wij moet malkaar help dat van deze keer enfin kan blijf persisteer
hetgene wij decideer.
LAMBRECHT

Ei! maar, Mr den Bron, m'en daar nui al zoo dikkels ruize gehad mee die schoole; 't
denkt mij zuiver da 'k

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

969
link gij ware da 'k ze k'ik zou doen toezegelen en de gendeurms voren stellen dat er
verdeeke niemand meer in of uit en kan.
REMI DE VOS

Godanke! Ja, en stelt er mij liever aan da 'k ook wa kan verdienen achter ulder; gee
mij 2 frank daags en de kost in 't Stadhuis!
MULLE
(nadenkend)

Ja, Lambrecht, uw voorstel is zeer goed, maar,
(zich tot Schelpe wendende)

Peinsde gij dat het zou gaan, Notaris?
SCHELPE

Het ware misschien nog al moeielijk Mr Leonce.
DIAS

'T en zal nie gaan maan: ge zilt eraan gekl... zijn; en ook op zulken maniere doet ge
alle Commissie dood. As ge die schoole opsluit daar en es sakerdz... geen levrancie
meer van kolen of niet dat er es.
BOSSCHAERT

Ei! Ja ne mensch moe toch zien da g'handkaarte blijft houden.
LAMPAERT
(ontwakend)

Es t' er kwestie van mij weg te smijten dan?
BOSSCHAERT

Bij neen 't, Mr Lampaert, waarom dat?
LAMPAERT

Ei! Ja zeide gulder daar niet: Ge moet toch zien da ge Lampaert blijft houden?
BOSSCHAERT en VREEZE
(te gelijk)

Handkaarte, Mr Lampaert, Handkaarte, me klaptegen van nen boom te jassen achter
dees spel.
LAMBRECHT en MORTIER
(te gelijk)

Ei, verdeeke, hoe da ne mensch toch kan verabuseerd zijn!

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7
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Mijnheers de raadsheer, ik verzoek uwe attentie te zijn: De voorstel van Lambrecht
zou misschien nog al moeielijk kunnen exécuteerd word: wij heb beter gevond en
ziehier wat wij wijllen; want ik zou toch wijllen dat van dezen keer kan blijf persisteer
wat wij doen, want dat is nu al de vijfde keer dat wij daarvoor réunisseer; Mijnheer
de deken wijl... ui... we wijllen dat de kinders van Verbiest naar de schoole van Pattijn
kom; dat zij elk gelijk traitement krijg maar dat Verbiest al de geld der betalende
kinders heeft en dat hij Directeur is van de Hoogste klas waar zich de meest capable
élèven in bevind... ui... ui... daarbij zal Verbiest de recht heb... ui... van de hale te
vervoer!
SCHELPE

Heeren van den Raad de stemming is
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gëopend.
(Hij gaat rond met zijnen hoed waar ieder raadslid zijnen knikker in laat vallen. De knikkers
in zijne hand gietend en ze samentellend)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
(met verwondering hertellend)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
(met verbaasdheid op de aanwezigen ziende en ze tellend)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
(uitroepende met toorn)

Wie heeft zich durven onthouden?
ALLEN TE GELIJK

'K en ei te k'ik nie geweest!
SCHELPE

'K en vinde maar 8 knikkers en me zijn nogtans mee 9. Wie zoudt er nog durven mee
Pattijn doen als Mr de Kaneunik... ui... 'k wil zeggen Mr den Deken... ui... 'k wil
zeggen Mr Mulle dat vorengesteld heeft.
De neerslachtigheid is op alle gezichten.

MULLE

Maar Mr Schelp, zou er misschien geen knikker in uw chapeau gebleven zijn?
BOSSCHAERT
(die opgestaan is van zijne plaats neemt den hoed in de hand en roept uit met blijdschap)

Daar hangt nog eenen aan den kant geplakt!!!
(Hij neemt er hem uit en geeft hem aan Schelpe)

DE SEKRETARIS
(tegen Bosschaert die op zijne plaats teruggekeerd is)

Hoe komt da, Gust, da den dienen daar aan hing?
BOSSCHAERT

Verduiveld 'k en weet ik niet; mijn vingers plakken er nog van! riek ne keer?
DE SEKRETARIS
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(met luider stem)

Ei 't es verdome Pomade!!!
SCHELPE
(rood gelijk ne kalkoen en zeer gegeneerd zet bij vergissing zijnen hoed op en roept uit)

Mijnheeren, het voorstel van Mr Mulle is met eenparige knikkers... ui... 'k wille
zeggen: eenparige stemmen aanveerd.
AL DE LEDEN

Bravo, Bravo! vi van Mr Mulle! Vi van onzen Burgemeester!
MULLE

Merci, Mijnheeren, wijl merci: De zitting ga voort.
DIAS
(tegen Schelpe)

Sakerdz... hij weet er van, ze zillen 't hem gezeid hen!
MINNE en SCHELPE
(te gelijk)

Ah! es da spijtig; m'hen 't pourtant zoo wel gezwegen.
MINNE
(alleen)

Jongen, mama zal kwaad zijn op mij!
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Mulle die opgestaan is van zijne plaats en zijnen hoed heeft opgezet gaat al steunend op zijnen
stok te weeg de deur uit, achtervolgd alleenlijk van den sekretaris die er al trekbeenend
achtergaat.

Dias, Minne, en Schelpe aanschouwen Mulle met verbaasdheid. Hij van zijnen kant, verwonderd
dat de raadsheeren met hem niet vertrekken, keert zich om en vraagt hun waarvoren zij nog
blijven zitten.

SCHELPE

Ei! maar, Mr Leonce, we weten wulder nie meer wa peinzen; g'en zij gij toch nie
kwaad op ons, Mr Leonce, omdat wij dat geschikt hen, zonder u te consulteeren,
allons, om u een surprise te maken; ge pardonneerd ons da toch, Mr Leonce?
MULLE
(Verbaasd)

Een surprise! ik weet van niet; ik ben alleenlijk geëtonneerd dat gij nog blijf zit als
de zitting is gedaan.
SCHELPE
r

M Leonce, 't is zeker dat wij malkander niet wel verstaan. Ziehier wa da me wij
onder ons geschikt hen om u een surprise te doen. M'hen alles gearrangeerd om u
op Lichtmis met groote Pomp in te halen. Al de Raadsheeren zullen in stoet u tot
Landegem aan de Statie afhalen; de die die kunnen rijen zullen rijen en d'andere
gelijk ik bij voorbeeld mee nog verscheide goede vrienden van u, gelijk Mr Meheus,
Mr den docteur Brabander, enz. zullen in open voituren komen.
MULLE

Ah. Ja, Ja Magnifique: en gij kunt in mijn voiture kom; wij zijn al camaraden gelijk
en Mr Booser mag ook mee kom.
SCHELPE
r

Ah M Leonce gij hebt te veel goedheid; daarbij zal er een stoet van ruiters en voituren
van al de inwoners van Nevele en de naburige dorpen zijn. De stoet zal voorafgegaan
zijn van Jules Dobbels in wildeman verkleedt en van Bosschaert in Jockey, te peerde
met een roode klak, geele gilet en blauwe broek zijnde de kleuren van uwen eeldom.
Het muziek zal u natuurlijk ontvangen en den eerewijn zal u geschonken worden in
't Stadhuis door Mr Verbiest den nieuwen hoofdonderwijzer; ziedaar Mr Leonce de
surprise welke wij u geprepareerd hadden en 't es omdat gij zeidt: De zitting ga voort
dame wulder peinsdegen da ger gij al reeds

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

972
van wist en dat ge de zaak wildet helpen beslissen.
MULLE

Mijnheers, ik kan u niet genoeg bedank voor uwe attentie en ik ben zeer geflatteerd;
ik wist hoegenaamd van niets maar ik moet u doen observeer dat gij mij contrarie
heb verstaan. Ik heb gezegd: De zitting ga voort gelijk men zeg in 't fransch: La
séance est levée, 't is te zeg: De zitting sta op en als zij opstaat 't is natuurlijk om
voort te gaan: En effet om heel en gansch exact te zijn, ik had moet zeg: de zitting
sta op.
AL DE RAADSHEEREN

Ah! 't es daar mee.
LAMPAERT

Inderdaad, 't is juist, Mr Leonce heeft gelijk!
Al de raadsheeren verlaten de zaal.
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Gemeenteraad van Nevele
Zitting van den 9den februari 1885
Voorzitter: Mr Leonce Mulle De Terschueren
MR MULLE

Mijnheers de raadsheer ik doe open de séance.
SCHELPE

Remi doe ne keer de deure toe; da trekt hier nog al.
MULLE

En effet ik ben gëenrhumeerd en ik verzoek u Mr Schelp van te wijl in mijn plaats
de dagord aflees.
SCHELPE

Heeren van den Raad: De zaak aan de dagorde is de benoeming van onzen
politiecommissaris. Zoo als gij weet zijn er nog al veel postulanten die de plaats
begeeren, maar om wettelijk te handelen, moeten wij tot eene regelmatige stemming
overgaan om de persoon te kiezen welke deze bediening moet bekleeden; Heeren
van den Raad, hebt gij elk uwen knikker medegebracht?
De meerderheid der Raadsheeren knikt van Ja, maar men bemerkt nogtans dat Mortier en
Bosschaert vruchteloos al hunne zakken aftassen en schijnen den hunnen niet te vinden.

SCHELPE
(tegen Mortier en Bosschaert)

Vindt gij hem niet dan Mijnheeren?
BOSSCHAERT

Neen ik, Mijnheer de Notarus, en 'k en kan nie anders peizen of dat heel zeker es da
mijn jongens hem zillen gepakt hen om mee te spelen.
SCHELPE

Saperlotte! En gij dan Mortier?
MORTIER
(gansch ontstelt)

Ei 'k en kan 't oprecht nie peizen, Mijnheer de Notarus waar dat hij mag zijn. 'K zal
mij al gauw om nen anderen loopen.
(hij loopt haastig de deur uit)
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Op het zelfde oogenblik komt binnen Honoré Meganck eene depeche in de hand en salueerende
tot op de grond.

MULLE
(ontsteld)

Ah maar Mortier, waar loop hij dan! maar dat mag niet zijn; hij gaat ons belachelijk
mak; Remi!

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

974
Remi! roep hem seffens wederom!
REMI DE VOS
(met luider stem)

Mortier! Mortier!...
Mortier die nog niet gansch bijneen de trappen is komt spoedig naar boven wederom.

MULLE

Kom weerom Mortier, kom weerom. Remi zal da wijl doen.
HONORÉ MEGANCK

No noble seigneur i ik heb de de vrijheid genomen va an hier binnen te te treden o
om u een dé dépeche te behandigen die die die daar seffens toegekomen is.
(hij geeft de depeche af) Toen Mulle die gelezen heeft zegt hij wederom:

Ee eedelen heer ik hoor da da dat er iets ontbreekt aa aan de gemeenteraad. In indien
ik u eenigszins ka ka kan aangenaam zijn za al ik mij be belasten met het te te te
gaan halen.
MULLE
r

Ja M Honoré gij kunt ons inderdaad een groot dienst bewijs: Wijlt ge er om gaan?
(Hij haalt zijne beurs uit en geeft hem eenen cens).

H. MEGANCK
(zich buigende tot op den grond)

Met het meeste plezier va an de wereld Mr Leonce, het is nog de de eerste keer da
at ik de de gelegenheid heb va an u mijne da da dankbaarheid te bewijzen voo or
hetgene gij voor mij gedaan hebt
(zich wederom buigend tot op de grond)

Gij ij moogt volle vertrouwen hebben in mij, Ee eedele heer; i ik zal er na aar Gust
Dhaenens om me gaan en zij zullen er gee en a achterdenken op hebben; i ik zal
zeggen da at voor onze kleinen es.
(hij gaat de deur uit)

DE BAZIN VAN 'T STADHUIS
(binnen tredend in de zaal met een plateau waarop 9 pinten bier staan, zich wendende tot Mr
Mulle)
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Als 't u belieft Meneere!
MULLE
(verwonderd)

Wat beteekent dat Madame, ik heb geen bier gevraag.
MADAME

Ah excuseerd Meneere; het moet voor u zeker een halveken Cognac zijn. Ik zal er
straks ommegaan.
MULLE

Wijl neen, wat beteekt dat, wij heb niets gevraag.
ALLEN TE GELIJK

Neem, men hen wulder nie gevraagd.
MADAME
(kwaad)

Hoe komt da tons Meneere da Remi aan de deure weest roepen heeft Bier! Bier!
REMI DE VOS

Ei, Godonke; 'k en ei ik da nie geropen: 'k ei ik geropen achter Mortier die hem
wildege ne knikker gaan
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koopen.
MADAME
(zeer misnoegd)

'T en is niets Meneere.
(Zij neemt haren drank terug en vertrekt).

BOSSCHAERT
(tegen Vreeze)

Me zijn wulder al gelijk nog dwaas da me daar nie en pinte van gepakt en hen; zen
kost zij ons toch geen geld vragen, aangezien da m'het nie gecommandeerd en hoûn.
VREEZE

Verdeeke Ja 't: Ei Gust, roep ze weere.
BOSSCHAERT

IJla! bezinne, Medam!
Op het oogenblik dat Madame met hare pinten de zaal verlaat komt Meganck haastig binnen
gesprongen met eenen papieren zak waar zijne knikkers in zitten; hij loopt tegen de plateau
en doet 2 of 3 pinten bier er af vallen. Den papieren zak welke hij in de hand heeft, doordrongen
van het nat, scheurt en al de knikkers rollen op den plancher.

MORTIER en BOSSCHAERT
(opspringend van hunne plaats en elk eenen knikker oprapend)

Ah! nu kunnen wij beginnen!
(Meganck, gansch beschaamd, raapt de overige knikkers op; hij telt ze zorgvuldig te samen
en vindt dat er eenen te kort is; hij zoekt rond in alle kanten, zonder hem te vinden. Eindelijk
ziet hij hem onder de deur zitten; hij springt er naartoe om er hem uit te halen, maar juist op
het oogenblik dat hij hem gaat vatten, ziet hij twee kleine vingers, die, van langs den anderen
kant der deur er hem uithalen. Hij rukt met geweld de deur open om te zien wie dat gedaan
heeft, doch vruchteloos, er is niemand meer te zien. Hij keert terug in de zaal en geeft de
overige knikkers aan Schelpe).

MULLE

Mijnheers de Raadsheer, twee persoon vraag de plaats; de eerste is Mr Dewash, onzen
ouden Marechal des Logis en de tweede is Mahieu, den ouden... ui...
MINNE

Wachtmeester Mr Leonce.
MULLE
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Ja, de wachtmeester.
LAMBRECHT

Bij Ja, precies, Meneer den Bron; da was oprecht nog ne goên; den dienen en ee azoo
toch oprecht nog nie te veel menschen gekl...
MULLE

Ja maar Lambrec ik moet u doen observeer dat Mr de deken en ik dat alreeds
gedecideer heb; er blijf maar meer over te stem. We wijllen dat Mr Dewash de plaats
heb; hij heeft hier wijl zijn dienst gedaan als hij gendarme was en hij
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zal het nog doen.
LAMBRECHT

Ei Ja maar zeker Meneer den Bron; Ei Ja kijk link of ge gij wilt e waar, Ei zeker.
MULLE
(tegen Minne)

Il nous le faut absolument pour garder notre chasse.
MINNE

Oui, oui soyez tranquille, c'est décidé.
SCHELPE
r

M Leonce 't en es toch nie noodig van u in zulke opmerkingen te willen ontstellen.
Ik zou ne keer willen zien wie dat er hier zou durven een ander voorstel maken.
(Hij werpt Lambrecht een verbrijzelenden blik toe).

MULLE

Aldus Mijnheers de Raadsheer, wij gaan overgaan tot de stemming.
BOSSCHAERT

Meneer den Bron, zoudt mij toegelaten zijn van ook een vrage te doen?
MULLE

Wijl zeker Bosgaert, wat is het?
BOSSCHAERT

'T ware om te weten, Meneer den Bron, hoeveele dat i hij ga trekken; den eenen klapt
hier van 800, den anderen van 1000 en me wete wulder nie waar dat 't scheedt.
MULLE

Gij weet wijl Bosgaer dat in voorgaande zitting is vastgesteld; hij zal 1100 fr.
appointement heb en kieks ook.
BOSSCHAERT
(tegen Vreeze)

Zie e wel.
(tegen Mulle)

Alij kijk Meneer den Bron, men hen wulder daar nie aan te zeggen, 'k wee ik da wel,
maar 'm houn wulder azoo onder malekaar gerijeleerd alij dame wulder zeien os i
hij ne gulden daags hou da 't ons docht dat 't wel betaald was. Alij.
SCHELPE
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(in eenen lach schietend)

Ge zout er zeker willen ne schooier van maken!
DIAS

Sakerdz... kan da nui zijn; hij 'n zou wel om geen droorken bier mogen gaan.
MEGANCK

Ah! da aa waar toch belachelijk.
MULLE

Neen Bosgaer, wij wijllen dat hij 1100 fr heef. Mr de Raadsheer ik verzoek u over
te gaan tot de stemming.
SCHELPE
die sedert eenige oogenblikken zorgvuldig met zijnen neusdoek het binnenste van zijnen hoed
uitgewreven heeft staat eensklaps recht en roept uit:

Heeren van den Raad er is nu genoeg over gesproken; ik ben zelf beschaamd in de
plaats van sommigen onder u van zulke opmerkingen aan onzen weledelen Voorzitter
te durven maken. Wij gaan
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onmiddellijk overgaan tot de stemming.
(Hij neemt zijnen hoed en na hem nog eens met de grootste zorgvuldigheid van binnen met
zijnen neusdoek uitgevaagd te hebben gaat hij rond bij al de Raadsheeren welke er hunnen
knikker in laten vallen).

SCHELPE
de knikkers uitgietend en ze met de grootste zorgvuldigheid samentellend:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Hij hertel[t] met verwondering en vindt nog eens hetzelfde getal. Hij fluister[t] iets in het oor
van Mr Mulle.

MULLE
(op den zelfden toon, in 't fransch)

Il ne faut pas lui en vouloir; ses intentions sont excellentes. Remerciez-le.
SCHELPE
(met luider stem)

Heeren van den Raad, van dezen keer zijn we nog maar met 9 en ik vind nogtans 10
knikkers. Mr. Mulle en ik hebben de oorzaak dezer misbegrepen en Mr. Mulle, gelast
mij van hier openbaarlijk aan Mr Meganck zijne dankbaarheid uit te drukken, omdat
hij, alhoewel van den Raad geen deel makende nogtans de welwillendheid heeft
gehad, het voorstel van zijnen weldoener te stemmen.
MEGANCK
(rood van schaamte)

Pa pardon Mr Léonce i ik heb mij niet veroorloofd va an me ede te te stemmen. Er
moet vo voorzeker een erreur zijn.
MORTIER

Ah Meneer Mulle 'k vraag u wel excuse: het zal zeker wel mijn faute zijn. 'K zal e
'k ik waarschijnlijk mijen eerste knikker weere evonden hen en azoo 2 in den hoed
gesteken hen.
SCHELPE

Neen neen Mortier 'k ei e'k ik den uwen gezien: g'en hadt gij maar eenen.
MEGANCK
welke eensklaps verstaan heeft welk nut hij uit de omstandigheden kan trekken, staat spoedig
recht en roept uit:
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Ee ee eedelen heer Leonce, aa aangezien da ge toch wilt zoo goed zijn va an mij
vergiffenesse te schenken, za al ik u bekennen, da ak mij inderdaad nie ie kunnen
inhouden en heb, uw uw edel voorstel te stemmen.
Op dit oogenblik gaat een luid geschat[t]er op en den kleinen jongen van Madame uit 't
Stadhuis komt plotselings van achter den stoel van Lampaert gesprongen en roept uit met
klinkende stem:

'T en es geen waar, 't en es geen waar! 'K ei der 'k ik eenen in gesteken! 'K ei 'te
'k ik geweest!
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De grootste verbaasdheid staat op de aangezichten der Raadsheeren te lezen. Meganck weet
niet waar kijken van schaamte. De kleine loopt al lachend en springend uit de zaal.

REMI DE VOS

Ei Godonke!
MULLE

Ah le petit gredin Sapristi!
SCHELPE
(met haast)

Heeren van den Raad het is genoegzaam bewezen dat het voorstel van Mr Leonce
met eenparige stemmen is aanveerd.
MULLE
(opstaande)

Mijnheers de Raadsheer de zitting sta op
(Al de raadsheeren staan recht, ter uitzondering van Lampaert) (Mulle, voortsprekend)

maar vooraleer zij ga voort, wijl ik hier al de Raadsheer bedank voor de eer wijlk zij
mij heb aangedaan op de inhaling; ik heb ook al de drapeaux geremarqueer en de
uitsteekbord die op de huis der parochian gestaan heb en ik bedank ze ook voor de
eer die zij mij heb gedaan en onder ander bedank ik op een heel particulier manier
die courageuse weduwe... in... De Reu die zoodanig als de geus is beu.
AL DE RAADSHEEREN

Bravo! Bravo! Vivan Meneer Leonce, Vivan onzen Burgemeester.
MULLE

Merci Mijnheeren; Wijl merci; La séance est levée;... ui... pardon: De zitting ga voort.
Al de Raadsheeren verlaten de zaal (uitgezonderd Lampaert).

MEGANCK
(bij het vertrekken, tegen Bosschaert)

Die ie kleine v... ee ee mij vaste gehad zilde. Wa aar zat i hij dan Gust?
BOSSCHAERT

Ei achter Lampaerts e stoel. Es 't geen waar, Mr Emile?
(Bosschaert verwonderd van geen antwoord te krijgen, keert zich om en bemerkt dat Lampaert
nog op zijne plaats is blijven zitten).
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BOSSCHAERT
(terugkeerend, tegen Lampaert)

Mr Emile ga e nie mee dan. Geen antwoord.
(herhalend met luider stem)

Mr Emile, slaapt e dan?
LAMPAERT
(ontwakend)

ui, Ei wel, wa es er? Es 't gedaan?
BOSSCHAERT

Ja Ja 't; ze zijn al lank amaal weg.
(Beide verlaten de zaal).

Beneden in den gang; Mulle tegen Meganck)

Gij moet niet bevrees zijn omdat gij op mijn inhaal op uw telegraphe niet
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zijt bewees. Als ieman réclam mak ik zal alles arrangeer met Mr Peereboom gelijk
ik gedaan heb voor Naartje Doeb.
Petrus
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Gemeenteraad van Nevele
Zitting van den 1 april 1885
Voorzitter: Mr Leonce Mulle De Terschueren
MR MULLE

Mijnheers de Raadsheer vooraleer ik de zitting kan open moet ik weet of niemand
van u weet waar Mijnheer Adolf blijf.
Al de raadsheeren schudden het hoofd: ze weten van niet. Op dit oogenblik komt binnen Mr
Meheus, schoonbroeder van Mr Minne.

MR MEHEUS tot MULLE

Meneer Léonce, Adolf gelast mij van u te komen zeggen dat hij de zittinge nie en
zal kunnen bijwonen omdat hij onpasselijk is en hij heeft mij daarbij de toelatinge
gegeven van in zijn plaatse te zetelen, wel te verstaan os 't met uw gedacht overeen
komt.
MULLE

Mais comment donc, mon cher Monsieur Meheus, mais certainement; ça n'a rien de
grave, j'espère, l'indisposition de Monsieur Adolphe.
MEHEUS

Oh non non, Mr Léonce, ce ne sera rien; du veau... comme ça.
SCHELPE

Ah maar Meneer Jules ge weet da toch wel; 't en es toch nie noodig van da te vragen;
zet u os 't u belieft! En 't en es toch nie erg zeker mee Meneer Adolf.
MEHEUS

O neen neen 't Meneere de Notaris, 't en zal nie zijn... Hij eet fameus geerne
kalfvleesch en 'k gelove dat hij er gisteren avond een beetje veele geëten heeft en
dat daarvan es dat hij nie wel en is.
SCHELPE

Ah kalfvleesch is goed, ik eet het ook fameus geerne, principal de kalfskop, 'k vinde
dat er niets zoo fijn en es.
MEHEUS

Ja Ja 't, 't es zeker goed, allons m'n der allemaal fameus wel van geëten ook.
Op dit oogenblik valt Bosschaert plotselings achterover van
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zijnen stoel die in twee stukken breekt.

BOSSCHAERT
(tegen Remi De Vos)

Ei gie v... wa doe e gij aan mij.
REMI DE VOS

Godonke ei 'k en doe ik niet, 'k eit ui wel gezeid, in waar, da de zittinge voor de kl...
was. Meneer Schatteman eet mij te dikkels gezeid da die zittingen op en einde nie
meer en zoen geleken hen.
MULLE
(tegen Schelpe)

Wat zeg hij daar; dat Mr Scatman gezeg heeft dat ons zitting niet meer zou geluk
heb.
SCHELPE

'k Eit toch ook azoo verstaan. Sapristie! zoudt i hij misschien uitgekocht zijn?! dat
zou we toch moeten weten.
MULLE
(tegen R. De Vos)

Zoo gij zeg Remi dat Meneer Scatman u gezeg heef dat ons zitting nie meer zou
geluk heb!
REMI DE VOS

Ja ik Meneer Léonce, hij eet mij wel twintig keers gezeid.
MULLE

Zoo gij durf hier rechtaf kom zeg dat ons zitting niet meer zal weert zijn, omdat Mr
Scatman daar nie meer in is! Gij avoueer dan dat gij zijt uitgekoch!
REMI DE VOS

Ei Godonke 't en es het daar geen uitkoopen aan; ge zie gij ook wel dan die stoelen
voor de kl... zijn.
SCHELPE
(tegen Mulle)

Ah Monsieur Léonce, je comprends ce que c'est; il a voulu parler des chaises qui
sont en mauvais état.
MULLE
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Au! il y a eu un quiproquo, les chaises ça veut dire aussi: De zitting.
SCHELPE

En effet; Monsieur Léonce, ces deux mots signifient la même chose.
MULLE

Mijnheers de Raadsheer, de incidents is clos Bosgaer, pak een ander zitting. Mijnheers
de Raadsheer de zitting doe voor.
DIAS

Pardon Meneer Léonce, maar 'k geloove wel da ge de zitting nog nie geopend en
hebt.
MULLE

Ah sapristi! 't is ook waar. - Wat daar mee gedaan.
SCHELPE

Ah Meneer Léonce, 'k en zou e k'ik daar nie achterloopen; de zitting is van haar eigen
opengegaan.
MULLE

Wijl ja, 't is ook waar. De zitting doe voor.
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SCHELPE

Heeren van den Raad, zooals gij weet is de zaak aan het dagorde, de benoeming van
onzen nachtwaker. Meneer Léonce zal straks zijn voorstel daarover maken en daarna
zullen wij onmiddellijk tot de stemming overgaan. Heeren van den Raad hebt gij
hem mede gebracht: Gij weet wel wat ik wille zeggen.
Al de raadsheeren hebben hem van deze keer al gereed in de hand, uitgenomen Mr Meheus
welke maar slecht schijnt te verstaan waarvan er kwestie is.

SCHELPE
(tegen Meheus)

Hebt gij hem mee, Meneer Meheus?
(Meheus die nog niet verstaat wat er gaans is staat verbaasd op Schelpe te kijken zonder te
antwoorden en weet niet of hij moet lachen of hem kwaad maken.)

SCHELPE

Gij moogt het mij niet kwalijk nemen Mr Jules maar me zoen geerne weten of ge
eenen hebt?
MEHEUS
(kwaad)

Het te gij meschien geenen?
SCHELPE

Ei maar toe toet Mr Jules, kijk, hij es hier
(hij toont hem zijnen knikker).

MEHEUS

Ah. Maar Meneer, ge moogt het mij niet kwalijk nemen ik wist niet wat er van de
kwestie was en ik had het anders verstaan. Zeker ei 'k hem mee; Adolf ee mij de
zijnen meegegeven.
(Hij haalt hem uit).

SCHELPE

Heeren van den Raad, zooals gij weet, hen me nui al twee keers een vente gehad mee
ons knikkers en daarvoor hebben Meneer Léonce en ik besloten van een ander systeem
van stemming te gebruiken. - Ik zal mee mijnen hoed rond gaan van eer dat de
beraadslaginge begint en iedere knikker zal er zijn raadslid in... Ah sapristi, pardon,
pardon, 'k ben mis; ui... 'k wille zeggen en ieder raadslid zal er zijnen knikker in laten
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vallen. 'k Hou mij miszeid, maar allons 't komt overeen uit, me verstaan wij wel
mallekaar.
MORTIER

Ei, ja zeker en waar, me komen der vooren bijeen.
SCHELPE

Aldan Meneers zullen me den hoed met al de knikkers aan de kant zetten en de
beraadslaging gedaan en de stemming geopend zijnde, zal ieder raadslid het recht
hebben van in geval van tegenstemming er de zijnen te gaan uithalen. Op deze manier
zullen wij geen onaangenaamheden meer
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hebben.
AL DE RAADSHEEREN

Bravo! bravo! azoo zal 't beter zijn.
(Zij staan meest allen op van hunne plaats en willen hunnen knikker in den hoed van Schelpe
werpen).

SCHELPE
(Zijnen hoed spoedig vattend en hem met zijnen neusdoek zorgvuldig uitkuischend...)

Wacht! wacht! Ik zal zelve rond komen.
(Hij gaat rond en na de knikkers juist geteld te hebben zet hij die in zijnen neusdoek op den
grond weg.)

MULLE

Mijnheers de raadsheer, zooals gij weet wij heb een nachtwak van doen; er gebeur
hier te veel dief en rustooring in de gemeenten, de persoon kun in rust niet meer gaan
slaap; maar ten is niet genoeg van de nachtwak te heb, wij moet hem ook de uniform
geef om hem te kun distingueer van de ander persoon die in de straat gaan en mijn
vrouw heef de moeit gedaan van een projet van uniform te dessineer die wij wijllen
hem geef.
(Hij haalt zijn dagorde uit zijnen zak en toont aan de raadsheeren de teekening welke langs
den anderen kant gemaakt is.)

REMI DE VOS

Godonke, da es Manten Wijngaert.
MULLE

Mijnheers de raadsheer, ziehier de coleur van de costuum: De casaque zal rood zijn,
de gilet groen en de broek blauw.
BOSSCHAERT

Ei verdeeke, just lijk of e 'k ik was bij d'inhalinge.
MULLE

Inderdaad Bosgaer en wij heb zelf gepeins van hem ui kostuum te geef om te begin,
omdat ons vijand niet zoudt kun zeg dat wij te veel geld verkwis op de parochie,
maar wij wijllen zooals gij ziet op de dessin dat hij zilver casque drag, zoo dat zal
natuurlijk niet veel geld kost, Siesken Harink kan da mak.
DIAS

Pardon Mr Léonce, maar 'k peize da die zelvere kask algelijk nog al diere zal kosten.
MULLE

Oh! wat kan dat zooveel kost, een casque in fer-blanc.
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DIAS

Fer... blanc, sakerdz... fer-blanc. Ah ja ja 't mag nen blekkenen zijn. Pardon Mr
Léonce, mais je croyais que vous disiez un casque en fer-blanc.
MULLE

Wijl neen ik heb gezeg zilver casque; wijl dat niet
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zeg fer-blanc?
SCHELPE

Pardon Mr Léonce, 'k geloove wel dat ge mis zijt. Zilver Mr Léonce zonder dat get
mij kwalijk neemt wilt zeggen argent; en fer-blanc da ware tons nen blekkenen.
MULLE

Ah wijl, 't is wijl mogelijk! nen blijkken dan.
BOSSCHAERT
(tegen den sekretaris)

Verdeeke, ei e gij dan nu wa van verstaan van 't gene dan ze daar gezeid hen.
DE SEKRETARIS

Ei zoek wel! 't es daar ievers van da dink diet ij op zijn hoofd moe hen.
SCHELPE

Zoo, heeren van den raad, gij hebt dat amaal wel verstaan, nie waar; wij gaan overgaan
tot de stemming volgens ons nieuw systeem.
(Hij staat op van zijne plaats en haalt zijnen hoed die onder eene bank staat). Hij bereidt zich
om te vragen of er iemand tegen het voorstel zou durven stemmen, toen hij eensklaps bemerkt
dat er een groot aantal knikkers ontbreken; hij giet de overige spoedig in zijne hand uit, telt
ze en roept uit in woedende gramschap:

Heeren van den Raad, ondanks ons nieuw systeem zijn wij van dezen keer schandelijk
bedrogen en bestolen! Ik vind maar eenen knikker meer en in de plaats is er om met
ons te spotten voorzeker eenen marbel ingesteken! nen blauwen!
(Eene verbaasdheid zonder weerga staat op de aangezichten der Raadsheeren te lezen.) Op
dit oogenblik hoort men in de naburige zaal als een geluid van knikkers of andere kleine
speeltuigen op den plancher rollen. Al de raadsheeren luisteren met innige aandacht. Weldra
laat hetzelfde geluid zich nogmaals hooren, vergezeld van een gerucht van kleine stappen in
de zaal rondloopend en het geroep

Koeschut! Koeschut
meenige keeren herhaald.

REMI DE VOS
(schielijk opspringend)

Godonke, die kleine kuiffel ee ze weerom al vaste.
(Hij rukt met geweld de deur open, springt in de zaal daarnevens en begint spoedig de
ontbrekende knikkers op te rapen, waarmede de kleinen uit 't Stadhuis in gezelschap van een
zijner makkers bezig was met spelen; de kleine springt hem aan de beenen uitroepend al
weenend:
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Ei! ui! mama! mama! ze pakken mijn knikkers! Ei! mijne marbel! mijne marbel!
MADAME
(De zaal binnen loopend) tegen Remi De Vos

Ei wel! Ei wat es dat hier, wilde ne keer mijne jongen
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beginnen gerust laten; zijde niet beschaamd dan!
REMI DE VOS

Ei godonke da es nui al den tweeden keer dat hij de knikkers van de Raad komt
pakken.
DE KLEINE
(al weenend)

't En es gee waar, 'k en ei ze nie gepakt, 'k ei ulder ne marbel in de plaatse gegeven.
MULLE

Ja klein, gij heb ons wijl een marb in de plaats gegeef maar gij heb ons tok bestool
aangezien wij daarmêe ons getal stem niet meer heb.
MADAME

Meneer Léonce, 'k versta ik al wa dat es; hij zal e hij daar die marbel in gesteken hen
en 8 knikkers uitgepakt hen om mee zijne cameraad te kunnen spelen; de jongens
zijn hier gewone, Mr Léonce, van 8 knikkers te geven voor ne marbel, en da es
daarmee.
MULLE
(verwonderd)

Ah, is dat inderdaad zoo! dat verand inderdaad de affaire; indien de marb de valeur
heef van 8 knik dan heb wij toch nog de getal stem! dan!
SCHELPE

'k Geloove inderdaad wel Mr Léonce da 't inderdaad azoo es.
BOSSCHAERT

'k Hoor 'k toch altijd mijn jongens daar ook van klappen. Aly! dan ze zij 8 knikkers
geên voor ne marbel, en voor ne cens hen z'acht marbels. Aly!
DIAS

In mijnen tijd was toch ook azoo Mr Léonce!
SCHELPE

Heeren van den raad, aangezien dat ons getal stemmen toch overeenkomt en dat er
toch zeker niemand geen goeste en heeft van zijnen knikker uit den hoed te trekken,
al de raadsheeren schudden het hoofd, wellende zeggen dat zij geen goeste en hebben
van er ulderen uit te trekken, verklaar ik het voorstel van Mr Mulle met eenen marbel...
ui... pard... 't es die verd... marbel die in mijn hoofd zit... ui 'k wille zeggen met
eenparige knikkers... ui... sapristi!... stemmen wil ik zeggen, aanveerd.
AL DE RAADSHEEREN

Bravo! Bravo! Vivan onzen Burgemeester!
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MULLE

Merci, Mijnheeren, wijl merci.
BOSSCHAERT
(tegen Mortier)

Toe... zeg het maar; gen moet nie schouw zijn.
MORTIER

Ei maar Gust jongen: zeg het gij; 'k en ben ik da keiten hier azoo nie gewone.
LAMBRECHT

Ei zegge maar op Tiste, hij 'n zal nie kwaad zijn.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

986

MORTIER

Ja jongen!
MULLE

Heb gij iets te vraag Mortier; zeg maar; gij moet niet zijn bevrees.
MORTIER

Ei maar Meneer Léonce zonder da het mij kwalijk neemt, zoe me wulder allemets
nie wa vergeten hen?
MULLE
(verwonderd)

Vergeet Mortier; wijl neen zeker; ik weet toch van niet.
MORTIER
(beschaamd)

Ja maar kijk meneer den bron, 't es het mij gelijk wie dat es alij! maar 't es zeker
meneer den Bron of 'k zoe 'k ik moeten kwalek verstaan hen, maar dame wulder
zeker nie en weten voor wie dame gestemd hen.
MULLE

Ah sapristi, 't is toch toch waar, ik had alzoo vergeet; maar enfin dat geef niet; ik had
op mijn carnet geteekd
(hij haalt zijn carnet uit zijnen zak en zegt):

't Is Honoré Meganck.
(Hij neemt zijnen stok, zet zijnen hoed op en verlaat de zaal).

SCHELPE en DIAS
(hem met verwondering aanschouwend)

Zoudt gedaan zijn dan! Hij 'n ee hij nie gezeid!
SCHELPE
(achter Mulle loopend)

Pardon, Mr Léonce, g'en hebt gij ons niet gezeid dat de zitting gedaan was. En 't es
nog iets te beslissen, os 't u belieft?
MULLE

Wijl neen, er is niets meer, maar ik moog niet zeg: De zitting is gesluit, aangezien
ik ze niet had open gedaan.
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SCHELPE

Ah 't es ook waar, Mr Léonce, 'k vrage wel excuse, 'k had het gansch vergeten.
BOSSCHAERT
(Lampaert wakker makend)

Gauw Meneer Emiel, 't es gedaan, we gaan voors.
Al de raadsheeren verlaten de zaal.
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Gemeenteraad van Nevele
Zitting van den 9 april 1885
Voorzitter: Mr Léonce Mulle De Terschueren

Een nikeireiwkeiwtscheiw in De Congo
M. MULLE

Mijnheers de raadsheer de zitting ga open.
SCHELPE

Heeren van den raad, de zitting van heden gaat bijzonder belangrijk zijn; ik verzoek
u allen van met de grootste aandacht de beraadslaging te volgen; onzen achtbaren
en weledelen Burgemeester de Bodega gaat het woord voeren.
MULLE

Mijnheers de raadsheer, de zaak aan de dagord is de voorstijl van een adres van
felicitations te stem aan Z.M. de Koning omdat is benoem als koning van de nieuw
gemaak afrikaansch land: De Congo.
BOSSCHAERT
(tegen de sekretaris)

Verdome, wa es dade?
DE SEKRETARIS

Zwijgt, ge zil het wel gaan hooren.
MULLE

Mijnheers de raadsheer,... ui... de zijn misschien maar weinig onder u die weet wat
de Congo is en daarom wijl ik u eenige woord uitlegging geef. Onder ons gezeg, de
beteekt niemendal maar wij moet gebaar dat wij daar heel veel aan houd om de
Koning plaisir te doen; de Koning houdt daar heel veel aan en 't is om van hem te
verkrijg dat hij werk teeg de Geus dat een mot d'ordre is in ons partij van hem in die
affaire te help.
AL DE RAADSHEEREN

Ah ja ja, percies.
MORTIER

Ei waar ligt da land azoo ieverst Meneer den Bron? Es da oppewevis?
MULLE

't Is de land Mortier waar heel warm is en waar de negers woon; die heel zwart zijn
en wild enfin, en waar de citroen groei.
BOSSCHAERT
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Ah ja, ja! 'K ei daar nog van hoore keiten: Prosper Dias ee mij gezeid dat hij in Gent
azoo nog ne keer
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ieverst eene gezien heeft.
MULLE

Wijl ja, ik zou wijl geloof; ik kan ze niet beter vergelijk enfin of aan Jules Doeb op
de inhaling maar nog veel meer wild; heel gansch Woeste enfin.
Op dit oogenblik begint Bosschaert met geweld onder de tafel te schubben al roepende:

'k zal ui nui wel hên gie kleine v...
Terzelvertijd springt Mortier spoedig recht, uitroepende:

Ei, verdome Gust wa krijgde gij van azoo mijn scheeên in stik te schuppen! Scheedt
er uit Verdeeke!
BOSSCHAERT

Ah! da waren ui beeên die 'k gevoeldege; 'k meendege dat weerom de kleinen was.
Mortier trekt zijne broek op tot halfwege de knieën en men ziet inderdaad de roode en blauwe
butsen op beide beenen staan.

VREEZE
(tegen Minne)

Ei ge zil gulder daar zeker ne keer naar toe rijen os g'uldere stoomboot hebt.
MINNE

Ja, zoe me wel! zoe me wel! wan z'eeten ui ginter op link kalfvleesch.
DIAS

Vinden ze daar geen koolmijnen in da land, Meneer Léonce?
MULLE

Het schijnt wijl van ja dat daar ook koolmijn bestaat; maar de is nogtans niet de but
van de affaire van daar koolmijn of ander mijn te gaan zoek. Onder ons gezeg, ons
partij ga daar tracht nut uit te trek om daar al de geus schoolmeesters naar toe te zend;
de schijnt dat de eenigste middel is om de hier kwijt te geraak.
SCHELPE

Dat da kost waar zijn; en ze daar naartoe zenden onder voorwendsel van 't volk ginter
te gaan beschaven.
MULLE

Wijl zeker; 't is just daar de but.
MORTIER

Zoo dage peist, Meneer den Bron damer hier Pattijn en zijnen boel ook nog daartoe
zillen krijgen dan?
MULLE
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Ik hoop toch wijl van ja, Mortier.
REMI DE VOS

Ei, ze zillen zij ginter ook zeker pek zwart worden?
MULLE

Wijl ja; luik Jules Doeb, enfin!
BOSSCHAERT

Ei wa voor en tale es da, meneer den Bron, dan ze daar azoo keiten in da land.
MULLE

't Is de heel aardig taal Bosgaer, 't is heel moeielijk om leer. Gij heb bijvoorbeeld:
Zitting van den Gemeene

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

989
Raad; hoe zou gij peins da zij da gijnter zeg?
BOSSCHAERT

... Ei... Ei... wa zoek gaan zeggen?
MULLE

Nikeireiwkeiwtscheiw.
AL DE RAADSHEEREN

Ei verdeeke, die meneer Mulle kent toch al de talen!
Op dit oogenblik hoort men in den trap een zonderling geluid; een oeoeoeoe die van langs om
luider wordt en schijnt te naderen.

Al de raadsheeren luisteren stilzwijgend.

Er wordt op de deur geklopt en de zelfde stem laat wederom hetzelfde oeoeoeoe hooren.

MINNE
(gansch ontsteld rechtspringend)

Oh! Oh! 't es ne wildeman! 't es eenen van de Congo.
Nauwelijks is dat woord uitgesproken of al de raadsheeren springen van hunne plaats op en
loopen al roepend van schrik en het een boven het ander in de plaats nevens de
gemeenteraadszaal; deze wordt dicht gesloten.

DE STEM AAN DE DEUR

OEoeoeoe zoet mij gepermetteerd zijn oeoe van oeoe binnen te komen oeoe?
REMI DE VOS

Ei godonke zij e gulder schouwsch..., 'k zal e 'k ik Godonke wel weten wie da 't es.
(Hij trekt zijne sabel uit en gaat naar de deur. Op hetzelfde oogenblik gaat deze open en Mr
Jacobus Francies De Mulder, burgemeester van Poesele komt binnen in de gemeenteraadszaal).

REMI DE VOS

Ei godonke, 't es den Burgemeester van Poesele!
BOSSCHAERT
(in de zaal daarnevens)

Verdome 'k eit nog gepeisd.
(Hij doet de deur open en komt in de zaal achtervolgd van al de andere raadsheeren. Mulle,
Minne en sommige anderen schijnen nog gansch ontsteld van hunnen schrik)

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

DE MULDER
(tegen Mulle)

Oeoeoe, meneer oeoe den Burgemeester oeoe 'k was hier gekomen om u een
heeloeoeoe belangrijkeoeoeoe zaake mede te deeloeoen.
MULLE

Ja Meneer Mul, zet u als u belief; maar gij heb ons stijf doen doen verschiet, wij
waar just gëoccupeer met beraadslag om een adres aan de Koning te stem voor de
zaak van de Congo en wij meend azoo dat gij een wijldeman waar die van gijnder
afkwam.
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DE MULDER

OEoeoeoeoe.
MULLE

Zet u als u belief, Meneer Mul; gij kun zeg de communicatie die gij te doen heb;
Mijnheers de raadsheer de zitting doe voor.
DE MULDER

Meneer oeoe Léonce, den 25sten Maart is er tot Poeseloeoeoe een recht schelmstuk
gebeurd; nen jongeling oeoeoe van een jaar of twintig oeoe die altijd Mulle geheeten
wordt oeoeoe, zonder oeoe da 'k ik kan zeggen oeoe waarom oeoe meneer Léonce,
es daar ingehaald op een spotsche wijzeoeoeoeoeoe mee een twintigtal kortewagens,
oeoe verscheidene hondekerren, oeoeoe mee commissarissen meénen hoogen hoed
oeoeoe op en oeoe witte strek aan den arm, oeoe mee een muziek van
schuiffeldinkskes en zoo voors, oeoe oeoeoe den eerewijn es hem geschonken oeoeoe
geweest, enfin alles es gebeurd oeoeoe op een manier om den spot te drijven oeoeoe
met hetgene er ter gelegenheid oeoe van uwe inhaling, tot Nevele is gebeurd.
AL DE RAADSHEEREN

Ah! es da en schande!
DE MULDER

Het heeft mij onmogelijk geweest oeoeoeoe van dat schandelijk spel te beletten, oeoe
omdat ik daar geen police aan d'hand en haddoeoeoe maar ge moet weten oeoe,
Meneer Léonce oeoe dan z'hem op 20sten Mei zijnde, zijne verjaardag oeoeoe wederom
schikken in t'halen oeoeoe en 't es om da te kunnen beletten oeoe da 'k u komme
vragen oeoe Meneer Léonce, of goeoeoe mij voor dien dag uw gendarms zoudt willen
zenden oeoe.
MULLE

Ik heb u wijl te bedank Meneer Mul, voor al de moeit die gij heb gedaan; ik zal u op
de gesteld dag de gendarms zend en ik wijl hier een vote de remerciements doen
stem, van al de raadsheer voor uw courageus gedrag.
AL DE RAADSHEEREN

Bravo! Bravo!
MULLE

Wij zul dat terzelvertijd stem met de adres voor de Koning; maar mijnheers de
raadsheer ik moet d'abord een
motion d'ordre

mak.
Al de raadsheeren luisteren aandachtig.

MULLE
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Mijnheers de raadsheer, gij moet ook al hoor heb zeg dat op Nevele wordt uitgegeef
een spotschrift over ons séance ieder keer dat zij plaats heb; de persoon die dat doen
heb voor but van ons belachelijk te mak met te zeg, dat wij
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altijd met eenparig knik... ui... pardon... ik wijl zeg stem, stem. Ei wijl, Mrs de
raadsheer ik heb de heel ingénieus moyen gevond om dat te belet. In plaats van
eenparig te stem, wij zal lotje trek wie van ons moet teeg stem; alzoo zul zij niet
meer kun zeg dat altijd eenparig is.
AL DE RAADSHEEREN

Ah, ce ça.
SCHELPE
(tegen Mulle)

Wa zoek eerst doen, meneer Léonce, de knikkers halen of de lotjes maken.
MULLE

Gij zult eerst moet de lotjes mak om te weet wie moet teeg stem.
De sekretaris die sedert eenige oogenblikken bezig is met een blad papier in ongelijke reepjes
te snijden, geeft deze aan Schelpe welke er ieder raadslid een doet van uittrekken.

BOSSCHAERT

Ei meneer den bron, es 't voor 't kortste of voor 't langste?
SCHELPE

't Es kortste die der tegenstem[t] Gust.
De Raadsheeren na hun lotjes getrokken te hebben houden het in hun hand om te zien wie dat
het kortste heeft: het is Mr Mulle.

VREEZE

Ei, meneer den bron, 't en sla ui wel nie mee; 'k ei e 'k ik 't langste.
MULLE

Ja, vrees, 't sla mij teeg.
(tegen Schelpe)

't Is nog al embarrassant voor mij van te moet teeg de voorstel stem die ik zelf gemaak
heb; Peinsd gij niet dat zij daar weerom zul een spotschrift op mak, Notaris?
SCHELPE

Oh 'k en peisd nie, Meneer Léonce maar enfin ne mensch en kan 't nie weten ewaar;
z'heeten mij wel altijd
Pomade.

MULLE
(grimlachend)
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Ah, ja 't es waar, maar waarom is dat dan, Notaris?
SCHELPE

Ei da es nog gekomen van in den tijd van mijnen trouw, Mr Léonce. Den dag van
mijn verhuizinge zeg mij wijf azoo tegen mij: Théophile pakt ook wa mee da 't
afeceert (ze was zij bezig mee de wijn te verhuizen weet ik wel) en daarop neeme 'k
ik ook mee 't geen da mij 't noodzakelijkste scheen; te weten: ne quinquet, ne
schoentrekker, ne kam en een dooze
Pomade.

AL DE RAADSHEEREN
(in eenen lach schietend)

Ah, ja ja, 't es daarvan dat da voorskomt!

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

992

Schelpe wordt eenigszins rood en schijnt min of meer gegeneerd; hij neemt zijnen hoed en na
hem van binnen zorgvuldig uitgekuischt te hebben gaat hij rond bij al de raadsheeren die het
voorstel van Mr Mulle moeten stemmen en welke er allen hunnen knikker in laten vallen.

SCHELPE
(de knikkers in zijne hand gietend en ze met zorgvuldigheid samentellend)

1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
(met verwondering hertellend)

1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10
(hij blijft eenige oogenblikken met de knikkers in zijne hand staan als stom van verbaasdheid).

MULLE

Is de al gelijk eenparig dan Meneer Scylp?
SCHELPE

Dat es toch te wreed Meneer Léonce!
LAMBRECHT

Ei Verdeeke, Honoré Meganck en es hier pertan niet.
SCHELPE
welke sedert eenige oogenblikken bezig is met de knikkers nog eens te hertellen roept eensklaps
uit:

Ah, sapristi, 'k zie al wa dat es, 't es eenen die in tween gebosten ligt.
MULLE

Gebost nog al! Tiens! tiens!
BOSSCHAERT

Ei da moe al z'leven een bakboste zijn!
SCHELPE

't Es inderdaad azoo, 't es een Bakboste,
(hij toont aan de raadsheeren de knikker die in tween gebosten ligt)

maar enfin 't komt toch overeen uit: Heeren van den raad; ik verklaar het voorstel
van Mr Mulle met 8 knikkers tegen 1 bakboste... ui... pardon, pardon! 'k wille zeggen
met 8 stemmen tegen 1 bakboste... ui... sapristi! en 1 stemminge wil ik zeggen,
aanveerd.
AL DE RAADSHEEREN

Bravo! Bravo! Vivan onzen Burgemeester!
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MULLE

Merci, Mijnheeren, wijl merci... ui... Mijnheers de Raadsheer, vooraleer de zitting
ga voor heb ik de eer van u kenbaar te mak dat de toekomende zitting zal plaats heb
op de nieuw gemaak stoomboot van Mr Meheus. Gij ziet ook, Mrs de Raadsheer dat
wij hier op de Stadhuis in rust niet meer kun vergaar; wij wordt altijd op de eene of
ander manier getroubleer, de zal op de boot veel beter zijn; wij zul daar in rus gelaat
word.
AL DE RAADSHEEREN

Ah! Bravo! Bravo! Da zal leute zijn.
MULLE

Mijnheers de Raadsheer, de zitting ga voor.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

993

Al de raadsheeren staan op en verlaten de zaal. Beneden in de herberg

(MORTIER tegen BOSSCHAERT) Ei Gust, zoe Meneer Lampaert al weg zijn dan? 'k
Zoe hem wel e keer moeten spreken.
BOSSCHAERT
(met verwondering omkijkend)

... Ei! Goddeeke, 'k zal hem boven vergeten zitten hên.
(Hij loopt spoedig naar omhoog, maakt hem wakker en komt er eenige stonden nadien in de
herberg mede bijneên).
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Gemeenteraad van Nevele
Zitting juni 1886
Voorzitter: Mr Léonce Mulle De Terschueren
Drie uren zijn geslagen.

Het weder is allerschoonst, een lief zonneken lacht in de straten en in de helderblauwe ruimte
hangen lieve witte wolkjes gelijk verloren schaapjes.

De Bodega, Pomade, Minne staan op de trappen van 't gemeentehuis. Alle drie schijnen hoogst
tevreden; hun gesprek is levendig en opgeruimd. Pomade vooral ziet er charmant uit.

POMADE
(tot de Bodega)

En gen zijt azoo oprecht niet benauwd van de zeeziekte Meneer Léonce?
DE BODEGA
(lachend het hoofd schuddend)

Ten minste niet, notaris. Gij weet wijl dat ik bijn conservateur. POMADE en MINNE
(ook in een lach schietend)

Ha! Ha! Ha! de goeie klucht.
Op dit oogenblik komen Bosschaert, Lambrecht en de sekretaris uit Mortier's huis en richten
zich naar het gemeentehuis. De sekretaris met zijn dikken vooruitstekenden buik en zijn lange
zwarte frak daarover, ziet er interessant uit. Dit schijnen de raadsheeren op de trappen van
't gemeentehuis insgelijks te bemerken. Glimlachend zien zij hem naderen.

POMADE
(lachend in de Bodega's oor fluisterend)

Dadat e vrijmensch ware Meneer Léonce da ware ne keer en goeie acquisitie voor
ons kolonie; dat hij ne rok droeg ge zoet precies zeggen, hij gaat...
(het overige der volzin vergaat in een verheugd gelach van de 3 raadsheeren).

BOSSCHAERT
(tegen de sekretaris)

Die mannen hen weerom leute, da es zeker mee de goen uitslag van de kiezingen.
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DE SEKRETARIS

Allicht wel.
(met stiller stem)

Ze zillen sakerdzuu nog eindigen met een esschene perse op ons... te slaan.
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De sekretaris, Lambrecht en Bosschaert, wisselen een goeden dag met de andere raadsheeren.
Terzelfder tijd komen Dias, Lampaert, Hanssens, Mortier en Vreeze ook in de straat genaderd.
De raadsheeren zijn in getal en trekken boven op de gemeenteraadszaal. Remi De Vos die
insgelijks aanwezig is, sluit zorgvuldig de deur en schoort er zijnen sabel tegen opdat er
niemand binnen komen zou.

MULLE

Meneers de raadsheer, nui ik verklaar ui de séance open.
Al de raadsheeren knikken bevestigend. Er heerscht eene zekere plechtigheid over de
vergadering.

MULLE

Mijnheers de raadsheer. Ik, ui... Ha! hihâa, hia, hia, hiaa, hin, hin.
(Dit laatste geluid wordt niet door Mr Mulle maar wel door een dier in de straat veroorzaakt).
Mulle blijft een oogenblik stil-zwijgend.

BOSSCHAERT

Da es zeker Tjeef Steyaers en ezel, diev...
(rechtstaande en door het venster kijkend)

Ten doet, tes Maeneyts.
(Hij zet zich weer op zijn plaats en wissel[t] eene opmerking met Mortier).

MULLE
(hernemend)

Mijneers de raadsheer, de séance van vandaag is zoodanig importent dat ik wijl zelf
de woord neem om u te explikeer waarom wij zijn vergaar.
Algemeene knikkende stilte. Pomade en Minne in aandachtvolle houding staren strak naar het
plafond en de andere raadsheeren strak naar Pomade en Minne. Het dier in de straat laat nog
een verwijderd geluid hooren. Lampaert valt zachtjes in slaap.

MULLE

Hum! Hum! Mijneers de raadsheer, zooals ijlk goeddenkend man in gansch het land
moet gij heb met plaisier vernom de groot uitslag van ons Junikiezing. De geus zijn
ditmaal verplijt, kapot en zuil nooit meer e pouvoir meer geraak. Maar, Mijneers de
raadsheer, wat al gijld die zegepraal aans on partie gekost heeft, daar kun gij u geen
gedach van maak. Om u daar een voorbeeld van te geef zal ik zijg dat ik in Gent
persoon kijn die liberaal waar van gedach maar die een wissel die moest verschijn
niet kon betaal of een schuld aan een persoon niet kon voldoen, dat ik zijg dat ik
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zegepraal behield. Gij verstaat nie waar wat
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voordeel zij dan had vaan voor de katholiek te stijm. En met sommige zijlf werd nog
een ander middel gebruik; dat was van onder hun oog een bankbriefje van 500 frank
in twee te scheur, hun eene helft ervan, waarmee zij eigenlijk niets waar te geef voor
de kiezing en hun te zijg dat zij het ander hijlf zou gekreeg heb achter de kiezing;
indien de katholiek won. Welnu, mijneers de raadsheer, gij verstaat hoe dat alles de
bisschoppelijke schatten die alles heb [betaal] heeft verarmd. Er moet absoluut een
middel word gevond om weerom gijld in de kas te brijng, en ziehier wat de biskops
die de chefs zijn van ons partie en aan wie wij blijndelings moet gehoorzaam
gedecideer. Luister wel want dat is terzilfdertijd de schoonst middel die ooit is
uitgepijns om ons terzelfdertijd dat wij weer om weer gijld in de kas te krijg
terzelfdertijd voor eeuwig en altijd van de geus te verlos.
Mulle vaagt zich een oogenblik den mond af, en herneemt met luider stem

Ziehier wat de bisschop heb gedecideer: Van ieder groot gemeent in de land zal
een getal wijlstijllende en goeddijnkende persoon zich voor een korte tijd met hunne
vrouw en huishoud naar Congo begeef om aldaar een kolonie te sticht. Als de kolonie
zal zijn in gank zal de overheid van hier eerst begin met er - zooals ik u vroeger reeds
in een vroeger zijting heb vermeld al de geus-schoolmeesters naar stuur. Daarnaa
zal allengerhand de andere liberaal van alle stiel en fonctions worden aangelokt,
belooning zal hun zoogezegd hier door het gouvernement word toegestaan om hen
gijnder te doen blijf en 't land bebouw en de fabriek in te richt en een voor een, als
wij zullen zien dat alles gijnder wijl gaat, zal ons vriend terug nog keer en de geus
daar laat. Dan zal ineens groot belasting wordt gehijgd op 't geen dat van gijnder
komt en zoo zal ons partie haar doel heb bereikt, ten eerste gijld in de kas, ten tweede
de geus aan de deur.
Mulle, hijgend van zoolang te spreken, zwijgt eenige stonden en vraagt aan Remi De Vos dat
dezen hem een glas water zou halen.

REMI DE VOS

Ei godonke, gen gaat toch zeker geen klaar pompwater drinken, voor azoo n'en rijken
heere, 't moe zeker een halveken cognac in zijn?
MULLE
(zeer haastig)

Nee, nee, nee, nee Remi, geene cognac.
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REMI

Ei godonke, os zuiken heeren pompwater drinken, wa moeme wij tons doen.
(Hij gaat al brommende de deur uit)

MULLE
(voortsprekend)

Zooals gij allemaal weet mijneers de raadsheer, is hier nu ook rust in de gemeent.
Wij zijn, God zij geloof[t] van de geus verlos. Ik geloof dat ik met rust mij eenigen
tijd van mijn parochie mag verwijderen. Daarom, mijneers de raadsheer, wijl ik u
kijnbaar maak, hetgeen ik heb gedecideer en hetgeen is van zijlf in persoon als
opperhoofd, het deel der Congokolonie te gaan sticht, dat Nevele als groote gemeente,
en volgens de orders der bisschoppen, is gehouden te volbreng, en de personen te
designeer die mij moeten vergezijl.
Eene uitdrukking van onuitsprekelijke verwondering staat op de aangezichten der raadsheeren
te lezen.

LAMBRECHT

Ei... Ei... Ei...
MORTIER
(Lambrecht het woord afnemend)

Ei...
VREEZE
(Mortier het woord afnemend)

Ei...
BOSSCHAERT
(Vreeze het woord afnemend)

Ei... ja maar, Meneer den Bron, 't es zeker om er ons mee te... da ge da zegt.
MULLE
(zeer ernstig)

Neen, neen, Bosgaar, 't is au contraire heel serieus.
AL DE RAADSHEEREN TE GELIJK

Ei, sakerdeeke.
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POMADE

Da es en opofferinge aan de belangen van de gemeente, He?
AL DE RAADSHEEREN

Ei, Da schilt toch te veele!
BOSSCHAERT

Jamaar, alij, meneer den bron, hoe reitte daar naartoe?
MULLE

Wij zuil daar naartoe vaar Bosgaer, met de nieuwgemaak stoomboot van Mr Meheus.
BOSSCHAERT

Ei, verdeeke,... ei,... Prosper Dias reit zekers ook mee?
MULLE

'T is wijl mogelijk, Bosgaer, 't is t' geen wij gaan beginnen decideer. Ik en meneer
Scijlp hijn alreeds eenige persoon in de gedacht, maar aangezien wij gaan voor een
kolonie te sticht wij moet zorg van wat alle soort van ambacht te heb. Elk ga daar
naartoe met zijn huishoud. Wijl als er nu zijn die daar met hun kijnders wil blijf
woon, wijl wij toch

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

998
gaan om een kolonie te sticht, zij moog daar blijf indien zij wijl zijn.
POMADE
(belangstellend)

Voor hoelang zou azoo weg zijn Mr Léonce da ge denkt?
MULLE

Voor azoo vier maand, nie meer.
POMADE

Ei, 'k ga ik tons ook mee... Ei, Juul Meheus die ga van eigen ook mee, Meneer
Léonce?
MULLE

Juul Meheus? Wijl natuurlijk, als commandant van de FROLIC. Mr. Adolf ga ook
mee; wij zuil gaan waar wijldemans zijn.
BOSSCHAERT
(tegen de sekretaris)

Hoe zeg hij daar? 't VROUWELIJK? Es da dat hij wil zeggen alij dader da van doen
es, alij om die - hoe heet hij da dan - die kolonie te stichten?
DE SEKRETARIS
(in stilte)

Ei zoet wel zeker; da es zeker de naame van Meheuses e stoomboot.
BOSSCHAERT

Hoe dade? Ei, 'k meendige da hij JANTJE KAAS heetege.
DE SEKRETARIS

Jantje Kaas, sakerdzuu. Waarom dade?
BOSSCHAERT

Ei daar te wille van de jaren dertig alij, dan ze zeien alij, da Minnens tons anders
gezind waren of [nu].
POMADE

Allons, heeren, allons; een beetje aandacht os 't u blieft. Me gaan overgaan tot het
benoemen der personen die moeten meegaan. Meneer Adolf wilde gij beginnen os
't u blieft?
BOSSCHAERT
(onderbrekend)
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Jamaar, Meneer den bron, zoen ze allemaal willen meegaan, peisde gij, die die me
nui gaan uitsteken bij maniere van spreken?
POMADE
(in een lach schietend)

Ei neens zeker! Ze zillen zeker in opstand komen tegen de bevelen van Meneer de
Bodega.
MULLE
haalt minachtend de schouders op zonder een woord te spreken en ook al de andere raadsheeren
hebben eenen glimlach van medelijden voor Bosschaert's ondervraging, op de lippen. Lampaert
schijnt alhoewel slapend een schimpende beweging te hebben.

POMADE

Allons, Meneer Adolf. Wie es den eerste die voorstelt os 't u blieft?
MINNE

Brabander, als docteur en accoucheur.
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MULLE
(het hoofd knikkend)

Wijl, heel wijl, dat is een parfaite acquisition.
AL DE RAADSHEEREN

Ei, natuurlijk, da es eenen die ge nie missen en kunt.
POMADE

Wie nog meneer Adolf?
MINNE

Boozer, als schoolmeester.
MULLE

Wijl, heel wijl, annoteer gij sekretaris. Gij weet, nie waar, da de dames ook mee
gaan.
DE SEKRETARIS
(haastig regels trekkend langs een blad papier)

Ja, ja ik, Meneer Léonce, maar nie te zeer os 't u blieft dak den tijd ei van z'op te
schrijven.
POMADE

Mij moogde ook opschrijven als notaris, da wette ne waar secretaire, maar wie nog,
Mijnheeren?
HANSSENS

Ei zoemer de sekretaris ook nie bij pakken, da es ginder toch ook van doene?
DE SEKRETARIS
(rood van verbaasdheid)

Ik, sakerdzuu, wa zoe 'k ik daar gaan doen?
HANSSENS

Ei ge zeg gij dade.
POMADE

Ei sekretaris... 't denkt het mij ook da ge daar heel wel zoet zijn.
(in eenen lach schietend)

'k zeit ommers ook Meneer Léonce dat gij ginder ook meest van al succes zoet hen.
MULLE
(ook lachend)
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Wijl ja, secretaire, ik vijnd dat ook; gij zijt daar bovendien zeer van doen, wij moet
een sekretaire heb.
DE SEKRETARIS
(bijna weenend en wanhopig zijne armen uitstekend)

Ei maar M. den borgemeester, es da nui en lichaam lijk e 'k ik hen om over zee te
gaan?
MULLE

Wijl en ik dan, bijn ik zoveel [beter] pijsde gij?
De sekretaris vuurrood van innige gramschap, teeken[t] al rammelende zijn eigen naam op.

POMADE
(zegepralend)

Wie nog, Mijnheeren?
DIAS

Zoo, Van den Walle, als tafelknecht.
MULLE

Wijl, heel wijl.
MINNE

Emile dobbels, als muziekmeester.
VREEZE

Guustje Bettens, als slachter.
LAMBRECHT

Nootje, als herbergier.
De Sekretaris teekent onophoudend op. Bosschaert, die reeds eenige stonden in gedachten zit
verzonken richt schielijk het
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hoofd, naar M. de Bodega wenkend.

BOSSCHAERT

Ei meneer den bron, os da azoo es lijk of ge zegt alij da ge gijnder gaat voor volk
aan te kweeken alij, denkt ou niet da ge zoudt beter zijn mee palingen azoo lijnk
Bruno Loontjes en Tjeef Mortier?
MULLE
(ondervragend en met gefronste wenkbrauwen)

Wie, wat? die Loontjes die gijnder al die kijnders heeft?
BOSSCHAERT

Ja. En Tjeef Mortier daar uit de Vierboomstraat alij.
MULLE

Bij waarachtig neen, Bosgaer, wat zoen wij met al die kijnders gaan doen; De colons
mag gijnder wel kijnders koop, maar wij wijllen hoegenaam niet heb dat er van hier
meegaan.
POMADE

Ei ja, ge zoudt daar en spelleken mee en op den stoomboot.
De andere raadsheeren vinden ook dat zulks niet mogelijk is.

BOSSCHAERT

Ja maar alij kijk k'en zegge 'k da maar bij manier van spreken alij; 'k gedraag ik mij
aan de meerderheid.
MULLE

Die ook zou kunnen meegaan volgens mij ware Sieske Haerinck als blikslager.
MORTIER

Ei dijnk, meneer den bron, hoe heet hij daar, Fernand Callens, zoudt hij ook nie mee
rijen als kleermaker?
MULLE

Ja wijl, Mortier, je wijl en die wij saperlote toch ook nie moog vergeet is Feel Sierens
als kuiper.
REMI DE VOS

Ei godonke, ge moet er dan Triphon Bruggemaan tons ook bijpakken als greelmaker.
MULLE

Hij wijl hij mag ook mee... ui... weet gij van nog andere Mijneers de raadsheer.
Al de raadsheeren den vinger aan 't gebogen voorhoofd blijven eenige stonden in aandacht
vol gepeins verzonken.
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BOSSCHAERT

Ei, meneer den bron, 'k zou al gelijk nog willen en vrage doen als 't mij toegelaten
es.
MULLE

Wij zeker Bosgaer, wat is het?
BOSSCHAERT

't En is maar M. den bron dage gij daar zeit alij, dan de wijfs ook mogen meerijen,
maar wie gader tons meegaan mee de die die lijnk M. Adolf en de sekretaris die geen
wijf en hen?
MULLE
(nadenkend)

S[ape]rlotte, 't is ook waar, wij
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zou dat moeten designeer.
(tot Pomade)

Wie zoe me doen meegaan mee de sekretaris, notaris?
POMADE
(ook nadenkend)

Verduveld. Da dijnkt... ui... pastoor Vossens meissen hier nog ware! Boch! 'k zou 'k
ik M. Liefmans zuster pakken of beter Pelagie Lampaert... Ei laat laat hem zelve
kiezen.
MULLE

Ei, wijl ja wij zuil het azoo doen, maar Adolf ui...
POMADE
(met stiller stem)

Ho! ei 'k zoe 'k ik eene van zijn meissens pakken, t' en es toch voor nie lang, en 't
ergste dader van kan komen es...
BOSSCHAERT
(onderbrekend)

't En es maar est alij M. den bron, dak 'k ik zoe voorstellen van Madame Minne ook
mee te doen zie, os z'iemand ee voor mee te rijen!...
Wie zoeme mee heur doen meegaan alij?...
Het antwoord van Mulle hierop is niet verstaanbaar daar zich schielijk in de straat een luid
gedruisch van wagens of karren laat hooren...

BOSSCHAERT
(rechtstaande en door het venster kijkend)

Ei dijnk... Tiste van Madame Minnens, mee zijn kerre.
(Hij keert op zijne plaats terug)

MULLE

Enfin, wij zuil dat wel decideer. Sekretaris wijl de gij nu ne keer de lijst aflees.
DE SEKRETARIS
e

1 Mr en Mme. Mulle als opperhoofd, 2e Mr en Mme Meheus als kapitein van de
Frolic, 3e Mr Adolf Minne als grondeigenaar, 4e Mr en Mme de Braban...
MINNE
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(onderbrekend)

Ui sekretaris achter den naam van Mr Adolf zuilt gij moet zet, vergezeld van... ui...
hoe is haar naam dan? Ei, Mr Léonce zoet nie genoeg zijn van te [zetten] vergezeld
van... ui...
POMADE

Vergezeld van een vrouwspersoon bij voorbeeld en me zoen 't zelfde kunnen doen
met de sekretaris en voor Madame Minne. Die lijste zal van eigens moet geafficheerd
worden, ewaar. Zoo iedereen en moe da precies nie weten wie da d'er mee
d'ongetrouwde meegaat.
MULLE

Wijl ja, wij zuil alzoo doen. Wijl gij voortlees, secretaire.
DE SEKRETARIS
(hernemend)

3e Mr. Adolf Minne dus als grondeigenaar en vergezeld van een vrouwspersoon; 4e
Mr en Mme de Brabander als accoucheur; 5e Boozer als school-
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meester; 6e Mr en Mme Schelpe als notaris, 7e Ikke, als.. saperbleu, M. Léonce,
zouder daar toch geen middel zijn mij daar niet te laten. 'K en kan ik verdomme nie
weg. Wie gader mijn kantoor doen en de stamenet toe Fitors?
MULLE
(glimlachend)

Hoer, secretaire, gij moet mee. Wij heb u absoluut van doen.
DE SEKRETARIS
wanhopig en rood van gramschap leest voort met eenen zucht

8e Ivo Van de Walle, als tafelknecht; 9e Emile Doebels, als muziekmeester; 10e
Guustje Bettens, als slachter; 11e Notjen, als herbergier; 12e Siesken Harinck, als
blikslager; 13e Emiel Appeel, als schoenmaker; 14e Fernand Callens, als kleermaker;
15e Feel Sierens, als kuiper; 16e Triphon Bruggeman, als gareelmaker; en 17e Madame
Minne als grondeigenaares en vergezeld van eenen manspersoon.
MULLE

Heel wijl sekretaris. Wij zuil dees lijst afficheer aan 't stadhuis. De vertrijk is
vastgestijld op den 15 Juli aanstaand en indien er nog persoon zijn die begeer mee
te gaan, zij kun hun naam in het sekretariat komen opgeef.
AL DE RAADSHEEREN

Ei ja, precies.
Enkele van hun schijnen in hun ondervestzak naar iets te zoeken; dit schijnt ook aan Mulle
iets te herinneren.

MULLE

Ui, mijneers de raadsheer, 't is waar 'k moet u nog iets communiqeer; ik zie dat gij
naar uw knikkers zoekt, om te stijm eu gij zuil die nie meer van doen heb... ui mijneers
de raadsheer zooals gij weet heb ons séances n'en heelen tijd geen plaats meer gehad
omdat men ons op alle manieren belachelijk maakte door spotschrijft op onze zitting
uit te deel, gij weet ook mijneers de raadsheer, dat ik dan aan een groote overheid
uit Gent had gevraag om de geusen die ik veronderstel dat gedaan te heb, te mogen
poursuiveer, maar dat ik daar niet bijn in geluk. Alleenlijk heeft mij die groote
overheid uit Gent gezeg dat er een heel gemakkelijk middel bestond om niet meer
belachelijk te zijn. Gij ziet, zegde hij mij, dat het met uw manier van knikkers
[stemmen] is da[t] men den spot drijft. Welnu, zijt ge niet van de eenparigheid van
uw gemeenteraad verzekerd? vroeg hij mij. Ik antwoordde van Ja, dat ik er heel zeker
van was. Ei wijl, zegde hij, strijd dan niet meer maar doet dan aan uw gemeenteraad
een certificaat teekenen, dat hij altijd in alle omstandigheden met eenparige stemmen
van
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uw gedacht zal zijn, dat is al veel gemakkelijker. Meneers, ik had u vergeet dat te
zeg, maar ik was zoodanig zeker van uw eenparigheid, dat ik daar dan ook zijlf geen
belang in stijlde. Nochtans aangezien wij daar nu van spreek wij zuil straks als de
zitting gedaan is, dat certificaat teekenen in de secretariat om niet meer te vergeet.
Al de raadsheeren na bevestigend geknikt te hebben, steken de reeds uitgehaalde knikker
weerom in den zak.

MULLE

Nu, mijneers de raadsheer, er blijft nog een laatste ding te decideer, zooals ge ziet
aan de lijst hierboven, gaan ik en meneer Schijlp 't is te zeggen den borgemeester en
den schepenen naar Congo mee. De bestuur der parochie blijf dus aan u alleen M.
Dias over; maar nu M. Dias, is een oud man en opdat de geus die hier nog blijf, hem
in ons afwezigheid niet te veel zou plaag, en ongemak aandoen, zoo ik wijl van
gedacht zijn, van degene van die geus die min of meer tendance hen, om sedert ons
victorie al onze kant over te kom en die in 't een of 't ander handel drijf door eenige
commande te favoriseeren. Ik zou b.v. dijnk dat het niet waar contrarie van aan
Vervijn, daar... ui... hoe heet hij dan van zijn voornaam... ui... Stijl Vervenne die nu
weerom van opinie is veranderd, van deze keer heel zeker voor de catholiek gestijmt
heeft... ui... van hem b.v. eer dat wij vertrijk eene levering kool of twee te laten doen,
waarmee hij zou... ui...
(opkijkend op eene beweging van M. Dias)

ui... waarmee zeg ik... ui...
(opnieuw omkijkend)

ui... wat scheelt er dan M. Dias? ui... ui... gij zijt niet van gedacht... ui...
DIAS
(purperrood en onderbrekend)

Sakerdzuu!... Wa da 'k ik hier moe hooren. Nondedzuu... kolen van den... Ik [die]
heel 'z leven slave geweest ei... ik die alles gedaan heb om die kasseie te Landegem
te beletten langs waar zij mij de concurrentie zouden kunnen doen, ik da moeten
afstaan; Nondedzuu!...
MULLE
(verschrikt)

Ha maar calmeer, M. Dias, calmeer. Wij zijl da niet doen, als gij daar teeg komt, da
was maar een manier van spreek. Wij zuil voort kool bij u haal... ui... breng mij nog
4000 pond kool.
(tot Schelpe, met grove, stille stem in 't fransch)
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Monsieur Schijlp dites donc à ces paysans qu'ils lui fassent aussi une commande;
nous devons faire
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attention à Dias, savez-vous. Ils pourront redevenir libéral.
SCHELPE

Ho! il n'y a pas précisément danger maintenant; les catholiques ont une trop forte
majorité, mais enfin il vaut toujours mieux de faire attention.
Hij staat op van zijn plaats en gaat in stilte eenige der boerenraadsheeren spreken. Intusschen
is Dias eenigsinds bedaard.

MULLE

Meneers de raadsheer, ik he ui... maar een ding meer te zeg... ui...
(op dit oogenblik hoort men wederom een groot gerucht in de straat, een stem namelijk die
luidkeels iets uitroept).

MULLE
(zich onderbrekend)

Wat is dat?...
Al de raadsheeren wenden ook schielijk het hoofd naar de vensters en luisteren aandachtig.

DE STEM UIT DE STRAAT

VOORUIT!... VOORUIT!... DE STAD GENT!... Veroordeling van Vandersmissen,
volksvertegenwoordiger en moordenaar.
MULLE
(van zijn stoel opspringend)

Wat! is die gredi daar weerom, diezijlfde aan wie ik heb verbod die revolutionnair
gazet nog te Nevele te verkoop... Remi!... jaag hem seffens van de parochie.
REMI DE VOS
(naar zijn sabel springend aan de deur)

Hijn zal hier godonke nie lang loopen.
Remi is zoo geweldig om zijn sabel uit de deur waartegen hij geschoord staat, los te rukken,
dat dezen hem uit de hand vliegt en nog al ne fermen knip in Mortier's oor gaat geven. Remi
zonder omkijken loopt haastig de deur uit...

MULLE
(in hevige ontsteltenis)
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Dat is degoutant!... Zij breng de volk in opstand. Ze zuil nog maak dat hier word lijk
in Ierland waar de boer aan hunne propriétairs hunne pacht niet meer wijl betaal en
zijlfs de propriétairs kapot maak die hun die verpacht.
Intusschen hoort men een hevige woordenwisseling in de straat. Al de menschen komen aan
de deur...

MULLE
(het venster opentrekkend en naar buiten roepend)

Remi, als hij nie gewijlig is al de gendarmen.
REMI

Ei godonke, hij verkoopt geen gazetten, hij gee ze voor niet weg, en da es hem nie
verbon, zegt hij...
MULLE
(zich haastig tot de raadsheeren wendend)

Mijneers de raadsheer wij zijn in gevaar van ons leven kwijt te
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geraak. Zijt gij eenparig om zijlf de uitdeeling voor niet van de gazijtjes te verbien?
Eenparig geknik - In de straat verergert het gejoel, jongens met klompen komen toegesneld,
door brullende honden achtervolgd. Een rijtuig dat reutelend voorbijrijd[t] verpletter[t] schier
een oud wijveken.

MULLE
(met luider stemme van uit het venster)

Remi, de gemeenteraad komt daar te stijm dat geen gazet mag uitgedeeld worden,
zelfs voor niet...
DE MAN MET DE GAZETTEN
(met nijdege stem en dreigend de vuist naar Mulle ballend)

Gij zijt ge juist ne niet, als later maar geen dienamiet en es.
(Mulle, verschrikt, sluit haastig het venster).

Allengerhand verdwijnt het gerucht in de straat.

MULLE
(wier ontsteltenis eenigzins over is)

Mijneers de raadsheer, ik heb maar een woord meer te zeg, dat is dat de kolonie,
welke wij in den Congo ga formeer, den naam zal draag van NOUME-ASSIALAND,
't is te zeggen in 't vlaamsch:
‘NIEUW-OSSENLAND’.

Mijneers de raadsheer ik wensch geluk en prospérité aan de nieuw kolonie, die ons
voor goed van de geu[z]erij zal verlos. Wij zijn al kameraad die er naartoe gaan,
daarom roep ik met anthousiasme: Vive Noumé - Vive het nieuwe Ossenland!...
AL DE RAADSHEEREN
(met geestdrift herhalend)...

MULLE

Merci, Heeren, wijl merci, de zitting ga voort.
Al de raadsheeren staan recht en verlaten de zaal. (beneden in den gang).

VREEZE
(tegen Dias)
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Zoe e mij van de weeke geen 3000 pond kolen kunnen brengen?
DIAS

Ja, Ja, wanneer? Ei 'k zal u zeggen overmorgen zonder feite zulle!
VREEZE

Wel, heel wel M. Dias.
MORTIER en LAMBRECHT

Wanneer komt u koolscheep toe, M. Dias?
DIAS

Maandag peis ik, Tiste!...
DEZELFDE

Ei M. Dias, we zouden er elk een duizend pond of vier willen uitlossen.
DIAS

Tiste en Charel, ga e ne keer mee om een
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djuurken?
(tot Vreeze)

ga e ook mee Leonaard?
(Alle vier trekken de herbergzaal binnen).

DE SEKRETARIS
(tegen Bosschaert)

Sakerdzuu, laat hem maar zitten ze kl... mij ook genoeg mee uldre Congo!... 'k moe
'k ik daar sakerdzuu ook naartoe.
BOSSCHAERT

Ja maar alij, ten es maar est da Vreeze, sekretaris...
DE SEKRETARIS

Tut, tut, tut, wat geeft dat? Zijn meissen kan er om komen, gelijk den andere keer.
Trekteerde gij toe Vitors mee en halveken?...
BOSSCHAERT

Ja ik, 'k ei daar vandage nog een nieuwe veulen merrie gekocht aan Slock van
Wontergem en 'k geloove dat er zal afmeugen.
DE SEKRETARIS

Ja en wa zeit 't wijf ervan?
BOSSCHAERT

Ei gie verd... ei wa zoe ze zei gaan zeggen?
Beiden verlaten al lachend het sekretariaat.

BOSSCHAERT
(in den gang nog eens naar boven kijkend)

Verdomme ei 'k hoor hem ronken ei tot tierenter. Hij ee hij zeker gebrouwen van
den nacht?
DE SEKRETARIS
(zich aan de balustrade vasthoudend om de trappen van 't stadhuis af te gaan)

Ei wel, hij kan zijn bier nu kruihen, sakerdzuu!...
Petrus III
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Laatste tafereel
In de ruime kamer van het ouderwetsch huis ligt de zeven en tachtigjarige oudoom op 't sterven.
Schaarsche oude meubels; boekenkasten langs de wanden. In een hoek eene brandkast. Naast
het bed, op eene tafel, brandt eene bougie. In 't bereik zijner hand, een stok, een jachthoren
en eene schel. Hij lijdt aan waterzucht; de buik is dik gezwollen. Bevend komt zijne hand onder
de deken uit en grijpt den stok. Hij klopt er drie maal mede op de tafel.

Een stilte...

Hij legt den stok neêr, neemt de schel, doet die rinkelen.

In groep komen de erfgenamen binnen, naderen tot het bed. Zij roepen verward: ‘hier zijn we,
oom, hier zijn we!’

Oudoom, als had hij ze noch gezien, noch gehoord, grijpt naar den horen zet hem aan zijn
mond en toet.

DE ERFGENAMEN

Hier zijn we, oom, hier zijn we!
DE NICHT

Oom, toen gij ons bevolen hebt de kamer te verlaten, zijn wij allen heen gegaan.
Zoodra gij ons roept komen wij terug. Wij verlaten u niet, oom. Zeg ons wat ge
verlangt, wat ge beveelt...
OUDOOM
(met een schorre, trillende stem)

Waar zijn mijn oude meiden?
DE NICHT

Oom, ze zijn dronken... Sinds gij ze niet meer kunt gade slaan, houden zij niet op
met drinken. Zij zijn onwaardig en onbekwaam nog vóór u te verschijnen; twee
daartoe aangestelde mannen uit de buurt zijn genoodzaakt ze te bewaken. Wij verlaten
u niet meer, oom; wij blijven bij u en zorgen voor u in hare plaats.
Terwijl de nicht spreekt loopen de neven, stil zoekend in hoeken en kanten, rondom de kamer.
Oom wendt halvelings het hoofd om en bemerkt dit. Hij grijpt weêr naar zijn horen en toet
luider, terwijl de nicht vóór hem komt staan en, met de
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beide handen achter haren rug, de neven teeken doet zich stil te houden. Oom legt den horen
neêr, neemt de schel en rinkelt.

DE NICHT

Wat verlangt ge, oom?... iets verfrisschends?... een glas champagne? Maar er is geen
champagne in huis!... Geef mij den sleutel van de brandkast, oom, en zeg mij 't woord
waarmede men ze opent;... ik zal er een stukje van tien frank uit nemen en een der
neven zal in de buurt om eene flesch champagne gaan. Waar is de sleutel, oom, en
welk is 't woord?
De neven beginnen weêr in stilte rondom de kamer achter de meubels en in de bibliotheek te
zoeken.

OUDOOM

Ik heb niets meer noodig,... ik ga sterven,... ik ben zeven en tachtig jaar oud.
DE NICHT

Neen neen, oom, gij zult nog niet sterven. Maar gij hoeft toch zekere voorzorgen te
nemen. De notaris wacht beneden, oom; hij denkt dat gij nog een laatste testament
zult willen maken. Mag hij boven komen, oom?... mag ik hem roepen?
Een stilte. Men hoort niets meer dan het gesmoord geluid der neven, die opsporingen maken
in de papieren der bibliotheek. Eensklaps grijpt oom naar zijnen stok en slaat er hevig mee
op tafel. Toen neemt hij de schel en rinkelt; daarna den horen en blaast.

DE NICHT

Maar oom, wees toch niet bang. Wij zijn en wij blijven bij u, en niemand zal u kwaad
doen. Is 't uw geld dat ge wilt? Wij weten dat er veel, enorm veel geld verborgen zit
in deze kamer, waar gij, sinds meer dan veertig jaar, om zoo te zeggen heel uw leven
hebt gesleten. Waar is het, oom?... Waar hebt gij het verborgen? Zeg ons waar het
is, wij zullen het u brengen en gij zult er mee handelen naar goeddunken. Zeg het,
oom, zeg het. Denkt toch even: hoe jammer indien gij moest sterven vooraleer men
het teruggevonden heeft! Zooveel duizenden en duizenden nutteloos verloren...!
OUDOOM
(met een geworgden snik)

Mijn meiden...! waar zijn mijn oude meiden? ik ga sterven,... ik sterf,... ik wil nog
eens mijn oude meiden zien... ik moet haar nog iets zeggen! Zij zijn mijn vrouwen
geweest, mijn vrouwen...; alle twee zijn mijn vrouwen geweest!
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DE NICHT

Hij raaskalt!... hij wordt gek! 't Is het einde!
(zich omkeerend tot de neven)

Spoed u! aarzelt niet meer! zoekt! zoekt! Er liggen geld en actiën ten allen kante!
Sinds jaren heeft hij zijn brandkast niet meer geopend! Hij heeft den sleutel verloren
en het woord vergeten! Sinds jaren verbergt hij zijn geld en zijn actiën in al de hoeken
dezer kamer!
EERSTE NEEF
(gedempt juichend)

Hier is een pak! Oh! een kolossaal pak! Al bankbriefjes van duizend! van duizend!
van duizend!
Allen snellen naar hem toe.

Oudoom, half omgekeerd in zijn bed, grijpt naar zijn stok en slaat uit al zijn macht.

DE NICHT
(terug naar het bed ijlend, met een pak banknotes welke zij spoedig in haar zak verbergt)

Ja ja, oom, ik kom, ik ben hier! Wees maar niet bang, oom? Wat is er?
Oom neemt de schel en rinkelt; den horen en blaast.

TWEEDE NEEF

Een beurs!... Een beurs! Oh! en 't is goud! Z'is vol goud! Ze weegt! ze weegt...!
Opnieuw snellen allen toe.

DE NICHT
(gejaagd)

Doe ze niet open! Ik verbied u ze te openen. En als ge nog bundels bankbriefjes of
actiën vindt laat ze bijeen. Ik kan niet alles te gelijkertijd doen. Ik moet op den oude
letten en zorgen dat de meiden niet boven geraken. Wij hoeven eerlijk met elkander
om te gaan. Als ge niet eerlijk wilt zijn zal ik u bij het gerecht aanklagen.
(Terug bij den oude komend)

Hier ben ik, oom. Wat verlangt ge nog? Een oranjeappel? Een teugje gesuikerd water?
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Oudoom, zonder te antwoorden, belt uit al zijn macht. Schielijk glijdt de schel hem uit de hand
en valt op de zoldering.

DERDE NEEF

En een sleutel! Een sleutel! De sleutel van de brandkast! En op 't papier waarin hij
gewikkeld is een woord, 't woord ‘Ojo’ hèt woord waarmede men de brandkast opent!
Allen snellen toe.

Oudoom slaat met den stok op de tafel. De slagen worden zwakker, trager; de stok valt hem
uit de hand.

DE NICHT

Hier met den sleutel! Straks zullen wij de brandkast openen.
(Zij neemt den sleutel. Terugkeerend bij
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den oude)

Oom, hier ben ik, hier ben ik. Zeg ons wat ge wilt, oom; gij hebt slechts te bevelen.
Oom neemt den horen en toet. De klanken, eerst vol en luid, verzwakken, vertragen, tot er
eindelijk nog slechts een heesche gil uitstijgt, als was de horen gebarsten. Toen valt hij hem
uit de hand: hij tuimelt op de kaars die uitdooft.

Oom maakt geen beweging meer.

DE NICHT

't Is gedaan! Hij is dood! Komaan, spoedig te werk.
Allen snellen naar de brandkast.
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Een vonnis uit de XXste eeuw
DE VOORZITTER

Van Thuijne, sta recht en antwoord op de vragen, die ik u zal stellen.
...
DE VOORZITTER

Op derden Maart jongstleden hebt ge vrijwillig, langs den steenweg van G. tusschen
de dorpen D. en M. den vellenplooter van Damme vermoord?
VAN THUIJNE

Ja, Meneer de Voorzitter.
DE VOORZITTER

Vertelt ons hoe zulks gebeurd is.
VAN THUIJNE

Meneer de Voorzitter, ik ging naar M. om peter te worden van mijn dochters eerste
kind. Ik was om twee uur van huis vertrokken en volgde sinds ruim een half uur de
groote baan van G. zonder een levend schepsel te ontmoeten, toen een vervaarlijk
gehuil, waarin zich een snel geratel van wielen over den steenweg mengde, mij het
hoofd deed omwenden. Ik ontwaarde een gespan dat, in een dollen rit vooruitrennend,
mij spoedig achterhaalde. Terstond begreep ik, dat het hier iets buitengewoons,
wellicht iets vreeselijks gold. Mijn eerste gedachte was dat het paard - een klein
zwartje - op hol geraakt was. Maar het gezicht van een zweep, die onophoudend,
onophoudend kletsend van onder de kap der kar geslingerd kwam en van een pak,
een ros, langwerpig pak dat, bij middel van een touw onderaan de as gebonden,
hotsend en botsend over de steenen werd voortgesleurd, veranderde mijn meening,
terwijl het aanhoudend, meer en meer akelig luidend gehuil, mij nu iets schrikkelijk
barbaars deed vermoeden. Ik bleef palstil staan; ik keek, met een soort van gruwel,
naar het naderend tafereel.
Toen het rijtuig slechts op een twintigtal meters afstand meer was, zag en begreep
ik alles: het paardje, een rampzalig, mager beestje, dat schuimde, zooals ik nooit een
paard zien schuimen heb, werd door een woestaard, die in het karretje
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zat, vooruitgezweept, en het pak, het lang, rosachtig, hotsend en botsende pak was
een hond, een groote hond, die de vier pooten saâmgebonden en een touw om den
hals gestrikt, huilend en bloedend, op deze afschuwelijke manier meegesleept werd.
Houd op! schreeuwde ik, eensklaps, als een uitzinnige, naar den muil van 't paardje
springend.
Ik kreeg een vreeselijken zweepslag in het aangezicht; een stem tierde vloekend,
in het aanhoudend gehuil van den hond:
Laat los! laat los, of 'k sla u dood!
Ik sprong naar die stem, ik verworgde ze in de keel van dezen, die ze bezat, ik
riep, met uitgepuilde oogen, terwijl ik de bruut in zijn kar ten gronde duwde:
Bruut! monster! waarom mishandelt gij die schuldelooze dieren!
Hij wrong zich uit mijn klauwen los en riep: 't gaat u niet aan! Ik ben er meester
van! Het was een kloeke kerel, een groote, roode, rosse met opgeblazen aangezicht.
Het scheen mij dat hij dronken was. Maar ik ook ben kloek, Meneer de Voorzitter,
en de woede, welke mij vervoerde, vertienvoudigde mijn krachten. Ik greep hem
weder bij de keel, duwde hem weder achterover, schreeuwde opnieuw:
Monster! bruut! waarom mishandelt gij die schuldelooze dieren!
Hij beet in mijne linkerhand, Meneer de Voorzitter; hij beet er in, dat er het bloed
uit spatte en dat ik de kleine, verbrijzelde beentjes voelde kraken. En daar hij aldus
nogmaals uit mijn klauwen was geraakt, stiet hij mij achterover uit het rijtuig op den
steenweg en zweepte, als razend op zijn paard, om voort te rijden.
Ik kan niet juist meer zeggen wat er alsdan gebeurd is, Meneer de Voorzitter. Ik
weet nochtans dat ik een korte poos bedwelmd heb gelegen en dat ik, terug
bijgekomen zijnde, den woestaard, uit al zijn macht, met de scherpe zijde van een
hamer op zijn paardje heb zien slaan. Het arm beest kon of wilde niet meer voort.
Het trappelde, als ter plaats genageld, en wipte beurtelings op of zeeg, als verlamd,
door zijn kniebogen, terwijl het bloed, met zweet en schuim vermengd,
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langs zijn schenkels stroomde. En steeds, bij elken schok, huilde de hond die,
afschuwelijk om aan te zien, met verbrijzelden muil, met bebloede, beslijkte, aan
stukken gescheurde huid en uit hun holten gerukte oogen, onder het karretje te sterven
lag. Neen, Meneer de Voorzitter, ik weet toch niet bepaald wat er alsdan gebeurd is.
Ik weet alleen dat ik mij weêr opgericht heb, dat ik eensklaps, met ijzeren hand, den
hamer uit de hand des woestaards heb gerukt, dat ik terug in 't rijtuig ben gesprongen
en met een slag op zijn kop, het monster heb geveld. Ja, dàt weet ik nog. En ik meen
ook, dat ik herhaaldelijk moet geslagen hebben. Zelfs meen ik me te herinneren, dat
ik me gëacharneerd heb, dat ik heel zijn hoofdschedel in moes heb geslagen, dat het
bloed en de hersenen mij op de wangen, in den mond en in de oogen zijn gespat, dat
ik zijn aangezicht verscheurd heb, zijn oogen uitgehakt, de tanden in zijn mond
verbrijzeld. Ja ja, en 'k heb ook op zijn lijf geslagen, op zijn armen, op zijn beenen.
Ik heb gepoogd ze te breken, ze van zijn lichaam te rukken. En 'k heb ook al mijn
zakken afgezocht of ik geen degen of geen mes vond om dat lichaam te doorboorden,
om het aan stukken te snijden. Dan ben ik wêer uit het rijtuig gestegen om den hond
te verlossen en 't paardje te verzorgen. De hond lag reeds dood en alvorens ik door
de gendarmen aangehouden werd, was het paardje ook gestorven. Dan heb ik lang,
lang, lang geweend.
DE VOORZITTER

Het woord is aan 't Openbaar Ministerie.
...
DE VOORZITTER

Het woord is aan de Verdediging.
...
DE VOORZITTER

De aan de leden der Jury ten antwoorde gestelde vragen zijn ten getalle van twee:
1e Heeft de betichte Van Thuijne zich plichtig gemaakt aan moord op den persoon
van den genoemde van Damme?
2e Heeft hij hierdoor tegen de Rechten der Maatschappij gezondigd? De leden der
Jury werden verzocht zich in de kamer der beraadslagingen te begeven.
Gendarmen, leidt den betichte weg.
Het publiek moet zwijgen.
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DE VOORZITTER DER JURY

Op mijn eer en geweten is het antwoord der Jury op de eerste vraag: Ja. Voor het
oplossen der tweede beroept ze zich op de Rechtvaardigheid van den voorzitter der
Rechtbank.
DE VOORZITTER DER RECHTBANK

Breng den betichte binnen.
DE VOORZITTER DER RECHTBANK

Van Thuijne, het eenparig antwoord der Jury is, op de eerste vraag: Ja. Voor het
antwoord op de tweede beroept ze zich op mijn Rechtvaardigheid. Hebt ge nog iets
tot uw verdediging in te brengen?
VAN THUIJNE

Niets, Meneer de Voorzitter.
DE VOORZITTER DER RECHTBANK

Krachtens mijn discretionnaire macht, Onder voorbehoud der goedkeuring van den
Voorzitter der Republiek, bijgestaan door zijn Staatsraad,
In name der Rechtvaardigheid,
En in name der Maatschappij
Spreek ik van Thuijne vrij.
Nevele Maart 1891.
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In het verwoeste gebied
Links een houten huisje met verschrood pannendak. Voorgrond een aardappelveld waarin
Kletsje neergehurkt aan 't werk is. Achtergrond en rechts het half verwoeste, half herstelde
gebied: hier en daar versplinterde boomengeraamte, een ‘pillendoos’ een vernielde tank en
verder nieuw opgebrande huizen en boerderijen, veel roode daken, groene velen, kleine,
pas-geplante boompjes, een bocht van den Yser, een zeer wijd golvend vergezicht. Eerste en
tweede journalist komen eenigszins opgewonden rechts op.

1ste JOURN

Pfoe!... Al dat officieel geleuter! Ik word er misselijk van.
2e JOURN
(schichtig omkijkend)

Pas op! Kunnen ze ons niet hooren.
1e JOURN

Maling eraan. Ik versta die lui ook niet, met hun stadhuisvlaamsch. 't Is me 'n taaltje.
(Proestlacht)

Heb je dat gehoord toen die vent over de gruwelen van den oorlog sprak.
2e JOURN
(ook lachend)

De gruwéelen zeid-ie. De gruweelen van den oorlog. Ik dacht eerst dat hij 't over
juweelen had. Die waarmee zijn dikke madam behangen is. Maar we mogen geen
kwaadspreken. Ze zijn toch wel heel aardig, bepaald... hartelijk.
1e JOURN

Ik geef het toe, maar ik praatte toch liever een poosje met 'n paar eenvoudige
menschen van de streek. Je zou d'r heel wat meer van opsteken.
(wijst naar Kletsje)

Bij voorbeeld zoo'n gewoon vrouwtje, als daar in den grond zit te wroeten.
2e JOURN

Ga je gang.
1e JOURN
(na een aarzeling)

Ik doe het beslist.
(gaat naar Kletsje toe)
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KLETSJE
(opkijkend, spreekt langzaam)

Dag meneire. Wa blieft er joen, meneire?
1e JOURN

Dat mooi weer is vandaag.
KLETSJE

Meneir ies zeker nen (H)olander.
1e JOURN

Ja, we zijn hier met 'n heele bende. We komen eens het front bezoeken. Ze zijn hier
al flink opgeschoten.
KLETSJE

'K hèn doarvan g'heurd, meneire. 'T Es spietig da miene zeun hier nie'n è. Die klapt
zoo skoin (H)ollandsch!
1e JOURN

Werkelijk? Is die in Holland geweest?
KLETSJE

Drie joar, meneire. As kriegsgevangene.
1e JOURN

U bedoelt zeker als geinterneerde.
KLETSJE

Percies. Zwoi noemt ie datte. Moar ie 'n hè nie lang ien 't kamp gezeten, wè-je. Ie es
't er uut meuge kommen; en ie es meugen goan werken ip zwoi'n skoin kasteel, bie
nen baron.
1e JOURN

En was ie daar tevreden?
KLETSJE

Wa blieft er joen, meneire?
2e JOURN

Of ie daar kontent was?
KLETSJE

Stief kontent, meneire. Stief kontent. Ie was tr liek het kiend ten (h)uuze. O! ge moet
hem doarover hoiren. Ie'n es 't er nie over uutgeklapt. Ie zoe d'r weiromme noartoe
wille goan.
1e JOURN

Niet alle Belgen praten zoo vriendelijk over ons, vrouwtje. Er zijn er vele die ons
niet goed kunnen lijden.
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KLETSJE
(langzaam opstaande)

Ach, meneire, wa zal ik joen zeggen. De miensen hèn hier toch zooveule geleijen.
Ze zien d'r onrechtveirdig deur geworden. Ge meug mie woar geleuven, meneire.
Moar 't ies verander[d] wè-je! Z'hèn weer ulder verstan gekregen.
1e JOURN

Vóór den oorlog kwamen veel Vlamingen naar Holland. Toen mochten ze ons wel
graag.
KLETSJE

Wa b'lieft er joen, meneiren?
1e JOURN
(tot tweede journ)

Beroerd lastig dat Vlaamsch. Praat jij eens wat mee; je kent het beter als ik.
2e JOURN
(tot Kletsje)

Meneer wil zeggen dat de Vlamingen voor den oorlog ons wel goed en vriendelijk
gezind waren en dat ze veel in Holland kwamen.
KLETSJE

Nu oik wel, meneire, nu oik wel. Da es amoal veurbie wè-je. De miensen weten heel
goed dat d'Olanders
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stief broave veur ons geweest hen. 't È toch zwoi spietig da miene zeune nie thuus
'n è. Die kan Olans klappen liek nen avecoat. Zeudoanig da 'k hem somtieds nie'n
verstoa.
(opgewekt)

Moar iek ben d'r oik ne keer geweest wèje!
1e JOURN

U? in Holland?
KLETSJE

Ja zeker, meneire ien Oland; en 'k'n zal 't van mien leven nie vergeten.
2e JOURN

Hoe zoo?
KLETSJE

Da was ien Middelburg, meniere. Weit-e giender woar dat da ies?
1e en 2e JOURN

Jawel, vrouwtje.
KLETSJE

'K hè doar op ne skoine zomersche dag ulder keuninginneke gezien, die toens nog
'n hiel kleen meiske was. Moar zwoi skoine - zwoi skoine... Aaa! Heulemoal ien 't
wit en in zwoi 'n skoine open voiture ma vier peirden woar dat de koetsiers op zaten.
Zie, 't pakte mien aan mien (h)erte. 'K hè geschriemd as ik da zage.
1e JOURN
(vroolijk)

U moet nog eens terug naar Holland komen, vrouwtje.
KLETSJE

'K zien t'oed, meneire. Moar miene zeune, die zal zeker nog komen.
1e JOURN

Waar is uw zoon.
KLETSJE

Ien Frankriek, goan werken meneire, aan 't front: d'r ies gienter nog veul meir te doen
as hiere. Ie vertrekt iedere moandag tot de zoaterdag; en zien kienderkes bluuven
hier bie mie.
2e JOURN

O, hij is getrouwd.
KLETSJE

Ie ies weewoare, meneire. Zien vroewtje ies verlèje joar gestorven.
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1e en 2e JOURN
(meewarig)

Ach...
KLETSJE

Joa, meneire 'n triestig geval. Gestoken deur 'n venienige vliege. Den docteur zeit
dat da komt van al die bedorven lieken die hier nog ien de grond zitten. Er zien hier
differente miense van dwoi, meneire.
1e JOURN

U hebt zeker wel veel geleden door den oorlog.
KLETSJE

Vele, meneire, vele.
2e JOURN

Zijt ge hier al den tijd gebleven?
KLETSJE

Ool den tied, meneire... Ool den tied. Moar meir onder de grond as d'r boven, wè-je.
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1e JOURN

Dat geloof ik. Hebt ge van de Duitschen veel te lijden gehad.
KLETSJE

Iek nie, meneire. De Duuten 'n hen mien gien kwoad gedoan. Moar 'k wa toch blieje
os ze weg woaren wè-je.
1e JOURN

Dat begrijp ik.
(Gaat in zijn zak, haalt een bankbriefje te voorschijn; tot 2e Journ)

Heb jij soms wat sigaren, de mijne zijn op
(Tweede Journ overhandigt hem vlug een handvol).

KLETSJE

Komt-e nie beetse bienen ien mien huuzeke, meneire, N beetse rusten en 'n gloazeke
melk drienken.
1e JOURN

Merci, vrouwtje. Wel vriendelijk; maar wij hebben een tijd,
(kijkt om)

daar komen onze kameraden al.
(reikt haar het bankje)

Zie dat is voor u en die sigaren zijn voor uw zoon. Zeg hem dat het hollandsche zijn.
KLETSJE
(trekt zich achteruit)

O, nee nee, meneire; wa piesde toch. We 'n hèn wie niets te kort.
1e JOURN
(aandringend)

Toe toe, neem maar.
KLETSJE
(nog meer achteruit)

Nie, meneire, zeker niet, 'k 'n hè iek da nie verdiend.
1e JOURN

Voor de spaarpot van uw kleinkinderen dan.
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KLETSJE
(ontroerd)

Ho, veur de keinderkes. As ge 't gie toch absoluut wilt, meneire. Merci, merci. 'K'n
wete woarliek nie hoe da'k joen moe bedanken.
1e JOURN

U hoeft mij niets te danken.
(Reikt haar de hand)

Vaarwel vrouwtje. Hoe is uw naam?
KLETSJE

Kletsje, meneire.
1e EN 2e JOURN
bedwingen met moeite een lach.

1e JOURN

Vreemde naam.
KLETSJE

't Ies eigenliek Coleta, meneire, Coleta Van de Walle, moar de miensen zegge altied
Kletsje.
1e EN 2e JOURN

Nou Kletsje. 't Beste, hoor. Veel voorspoed met je zoon en kleinkinderen.
KLETSJE

Wel bedankt, meneire, wel duuzen kiers bedankt - 't zal 'n gebed veur ulder lezen.
1e JOURN TOT 2e

Nou wat zei ik je. Voel je daar niet 't hechte hart van 't volk?
1e en 2e Journ af naar achtergrond waar een heele groep luchtig pratend langzaam
voorbijtrekt: enkele hooge hoeden,

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

1019
militaire uniformen en een paar dames, waaronder een dikke, opgedirkt en met veel juweelen.

KLETSJE
(terug neergehurkt in haar aardappelveld: kijkt de stoet na. Zij zucht diep, vouwt zorgvuldig
het bankje en stopt het in haar zak)

Broave miensen... broave miensen...
Met een tip van haar schort wrijft zij even aan haar oogen. Gordijn zakt langzaam.
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Onuitgegeven toneelwerk
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Het geheim van Miss Lansing
comedie in drie bedrijven
Personen
ROBERT LANGLOIS

22 jaren

FERNAND LEMAÎTRE

25 jaren

MIJNHEER LANSING

60 jaren

MEVROUW LANSING: zijne vrouw

50 jaren

MISS ALICE LANSING } hunne dochters 21 jaren
MISS JANE LANSING } hunne dochters

18 jaren

MEVROUW VANDAME

60 jaren

GEORGES VANDAME } hare zonen

25 jaren

LOUIS VANDAME } hare zonen

16 jaren

LUCY VANDAME } hare dochters

21 jaren

BERTHE VANDAME } hare dochters

19 jaren

GEORGETTE VANDAME } hare dochters 14 jaren
LAURENCE PELLISSON, haar nichtje

18 jaren

Allen reizigers aan boord der ‘Bright Star’ Belgische pakketboot.
Reizigers; Matrozen, Schipsbedienden, enz.
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Eerste bedrijf
Het tooneel verbeeldt het gedeelte van een schipsdek waar de reizigers zich gewoonlijk
vergaderen. In 't midden eenen mast, met touwen aan de verschansing vastgehecht. Daar rond
enkele houten zetels, toevouwende stoeltjes en houten bankskens. Links, den ietwat
vooruitspringenden achterkant der ‘smoking room’; rechts een brugje. In de verte een zeezicht.

Eerste tooneel
ROBERT, FERNAND, TWEE MATROZEN

Bij het opgaan der gordijn is een der matrozen bezig met de ‘smoking room’ langs buiten op
te poetsen. De tweede veegt, met eenen borstel, de planken van het schipsdek rein. Robert, den
rug naar het publiek toekeerend, kijkt, op de verschansing geleund, door eenen verrekijker
naar de zee. Fernand, uit het tooneelscherm komend, nadert met wijde, stille schreden tot
Robert. De matrozen, glimlachend, staken eene wijl hun werk, om zulks met belangstelling na
te oogen.

FERNAND
(eensklaps met de hand op Robert's schouder slaande)

Droomer!...
ROBERT
(verschietend omkijkend)

Ha! 'T is gij!... Verschoon... ik wist niet... ik verschrikte... ik dacht...
FERNAND

Dat het miss Lansing was, He? Beken het maar.
ROBERT

O!... bij voorbeeld...
FERNAND
(glimlachend)

Gij zijt toch een zonderlinge jongen. Ziedaar drie dagen dat de zeereis aangevangen
is; eenieder heeft ('t is zoo gemakkelijk op zee) kennissen aangeknoopt, is in een
vroolijk Kringje gegroepeerd en gij alleen blijft daar steeds eenzaam loopen, met
uwen verrekijker in de hand, alsof er hier niets anders te zien ware dan die onnoozele
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meeuwen die het vaartuig vergezellen of nu en dan een verre zeiltje, groot als mijne
hand, dat in de nevelen verdwijnt. Waarlijk, ik geloof dat gij van gansch de reis den
mond niet zoudt gëopend hebben, hadde ik er u, om zoo te zeggen, niet toe
gedwongen.
(Matrozen af)

ROBERT
(de schouders ophalend)

Ja, 't is waar, ik ben te bedeesd; maar wat wilt ge? Ik ken hier niemand, het is mijne
eerste zeereis en alles schijnt mij hier zoo zonderling, zoo vreemd.
(met eene soort van spijt)

Ik geloof inderdaad dat ik tot niemand het woord zou gestuurd hebben, hadde ik uwe
kennis niet gemaakt.
FERNAND
(schalks met het hoofd schuddend)

Zelfs tot Miss Lansing niet?
ROBERT
(gegeneerd glimlachend)

Miss Lansing! Maar wat wilt ge me, bij God, steeds plagen met Miss Lansing; ik
ken die jonge juffer niet.
(weerom met spijt)

'T is ik niet, gij zijt het die met haar en met hare familie op een vertrouwelijken voet
verkeer[t].
FERNAND
(na een oogenblik glimlachend en stilzwijgend Robert aanschouwd te hebben)

Ik herhaal het, Robert, gij zijt een zonderlinge jongen en kent nog volstrekt het middel
niet om de zoo vervelende zeereis ietwat aangenaam te maken. Mag ik ronduit mijne
gedachte zeggen?
ROBERT

Waarom niet?
FERNAND

Eiwel gij brandt van begeerte om met de schoone miss Alice Lansing kennis te maken,
maar durft niet.
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(ontkennende gebaarde van Robert)

O, loochent niet, ik heb u gade geslagen, u bestudeer[d]. Gij kunt het oog van haar
niet afwenden; gij zijt begoocheld, gij zijt verbluft, maar uwe valsche bedeesdheid
weerhoudt u en doet u waarlijk lijden.
ROBERT
(met het hoofd schuddend)

Daar is niets van.
FERNAND
(Eene ernstige verwondering veinzend)

Oprecht?
ROBERT
(ietwat misnoegd)

Maar...
FERNAND
(in eenen lach schietend)

Ha! ha!
ROBERT

Enfin, 't is goed, gij hebt immer gelijk.
FERNAND
(bedaard)

Waarom volgt ge mijn voorbeeld
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niet, Robert? Ik, die wellicht aan mijne twintigste zeereis ben, weet bij ondervinding
dat alleen een aangenaam gezelschap, de doodende eentonigheid der overtocht tot
een waar genot herscheppen kan. Mijn oog is op miss Jane, de jongste dochter der
vreemde familie gevallen; ik heb met haar kennis gemaakt. Uwe préférée is miss
Alice, doet wat ik heb gedaan; de jonge juffer heeft u reeds opgemerkt en schijnt,
wellicht omdat zij ziet dat wij twee vrienden zijn - op u te wachten. Doet het, zeg ik,
en in stede van u te vervelen, zullen deze dagen als de aangenaamste en gelukkigste
van gansch uw leven tellen.
ROBERT
(half overwonnen)

Ja, 't is waar, maar Och!...
FERNAND

Allons,... gij durft niet.
ROBERT

Niet durven... dat is geen waar, ik dur[f] zeker... maar...
FERNAND

Gij durft!... 'T is goed, ik neem u op uw woord. De eerste maal dat wij de familie
Lansing ontmoeten stel ik u voor.
ROBERT

Ja, maar...
FERNAND

Geen maar, ik heb uw woord. Zoudt ge uw woord durven intrekken?...
ROBERT

Neen, maar...
Op dit oogenblik weerklinkt in den achtergrond het gerucht van naderende stemmen.

FERNAND

Genoeg
(zich omkeerend)

Ha! ha! daar zijn nog goede vrienden.
(op nieuw naar Robert kijkend)

En om van stonden af uw goeden wil te beproeven en u eene les van antimisanthropie
te geven, wil ik u maar seffens aan dit zoo vroolijk gezelschap voorstellen.
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Tweede tooneel
DE VORIGEN, MEVROUW VANDAME, GEORGES, LOUIS, LUCY, BERTHE EN GEORGETTE VANDAME,
LAURENCE PELLISSON, EEN STEWARD

FERNAND
(door Robert vergezeld het nieuw gezelschap te gemoet komend)

Mevrouw Vandame, juffrouwen en heeren, het zij mij toegelaten u een nieuwen
vriend en makker,
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Mijnheer Robert Langlois, voor te stellen.
Robert buigt voor de dames neer en drukt de hand der heeren.

MEVROUW VANDAME
(zich in eenen der zetels neerzettend, tot Robert)

Gij verblijft eenigen tijd in Amerika, Mijnheer?
ROBERT

Ja, Mevrouw; een drietal maanden, denk ik. De tijd van't een en 't ander wat te zien
en enkele, aldaar gevestigde verwanten eens te bezoeken.
(Beiden blijven nog eenige stonden in gesprek)

LUCY
(zeer levendig, tot Fernand)

Mijnheer Fernand, wij gaan met het schaffelbord spelen. De morgen is zoo prachtig;
gij doet mée, niet waar?
FERNAND
(verrukt)

Met het schaffel bord! ik ben tevreden. Hoevelen zijn we?
(omkijkend en het gansche gezelschap behalve Mevrouw Vandame, die eenig breiwerk
aangevangen heeft en den steward, die het schaffelbord klaar maakt, optellend)

Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven en ik, acht, vier juffers en vier heeren. Bravo!
't is juist gepast!
Alle zeven, geestdriftig, scharen zich rond Fernand. Mevrouw Vandame ziet glimlachend en
belangstellend toe.

FERNAND

Luistert! luistert! Wij gaan het bijzonder geestig maken. Wij verdeelen ons in vier
kampen, twee en twee. De drie koppels die het minst punten halen vallen naarmate
af en de prijs der twee overwinnaars zal bestaan... in... elkander... te omhelzen.
DE VIER MEISJES

Aië...
FERNAND

Allons, houp! Papier en potlood voor de lotjes. Ik maak ze, gij, Georges, geeft uwen
hoed en Georgette zal ze trekken.
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(naar den mast wijzend)

Gij, Louis, teekent aldaar de namen op.
Algemeen gejuich. Georgette steekt de hand in den hoed.

FERNAND
(afroepend)

Mijnheer Robert Langlois en Mejuffrouw Lucy Vandame.
Julien teekent de namen op. Georgette put op nieuw in den hoed. De afgeroepenen scharen
zich langs de rechterzijde des tooneels naast elkaar. De steward af. Robert kout hoffelijk met
Lucy.

FERNAND
(voort afroepend)

Mijnheer Louis Vandame en Mejuffrouw Georgette Vandame.
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LOUIS

Neen, alzoo niet.
ALLEN

Waarom?
LOUIS
(boos)

Daarom.
FERNAND
(gestreng)

Louis!
LUCY en BERTHE
(te gelijk)

Wat scheelt er met hem?
FERNAND
(nog strenger)

Louis, wilt ge wel opteekenen?
Louis, zonder spreken, teekent enkel zijnen naam op.

FERNAND
(voortdurend afroepend)

Mijnheer Fernand Lemaître en Mejuffrouw Berthe Vandame.
(Hij maakt eene hoffelijke buiging naar Berthe, die zich alleen naast de anderen gaat scharen:
Louis teekent op)

FERNAND

En eindelijk Mijnheer Georges Vandame en Mejuffrouw Laurence Pellisson.
(Louis teekent enkel den naam van Georges op)

FERNAND
(zulks bemerkend, tot Louis)
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Jongen, zijt ge gek?
LOUIS

Waarom?
FERNAND

Wilt ge daar eens gauw de ontbrekende namen invullen?
LOUIS

Neen.
FERNAND

En waarom niet?
LOUIS

Omdat ik weiger Georgette als medespeelster te hebben.
FERNAND
(schimpend zijnen hoed afnemend)

En wie zoudt ge dan als medespeelster moeten hebben, als 't u belieft, Mijnheer
Louis?
LOUIS
(naar Laurence wijzend)

Haar.
Allen schieten in eenen lach. Fernand neemt Louis het krijt af en vult zelf de ontbrekende
namen in. Louis, woedend, gaat onder het brugje staan.

MEVROUW VANDAME
(hem daar sussend vervoegend)

Maar, mijn kind, gij zijt niet redelijk.
GEORGETTE

Hij is een breekspel; il zal ook met hem niet meer spelen.
(Zij keert zich weenend om)

LOUIS
(zeer deftig)

'T is goed; ik laat u met rust.
Hij ontrukt zich aan de liefkozingen van Mevrouw Vandame en gaat, in den achtergrond, tegen
de verschansing staan.
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Derde tooneel
DE VORIGEN, MIJNHEER LANSING.

MIJNHEER LANSING
(groetend binnenkomend)

Good morning; good morning'. Zijn mijne vrouw en dochters hier nog niet?
LUCY
(hem te gemoet tredend)

Neen, Mijnheer Lansing, maar zoudt ge niet, als 't u belieft, in afwachting dat zij
komen, met ons op het schaffelbord spelen? Ons ontbreekt juist een man.
MIJNHEER LANSING

Wel! daar heb ik niets tegen. Wie is mijn medespeelster?
LUCY en BERTHE
(te gelijk)

Georgette, Mijnheer Lansing.
MIJNHEER LANSING
(eenigszins verwonderd)

Aôh!
(Stil gelach der anderen)

FERNAND
(met Robert tot Mijnheer Lansing naderend)

Mijnheer Lansing, mag ik u mijn vriend, Robert Langlois, voorstellen?
MIJNHEER LANSING

Aôh! zeker.
(tot Robert)

zeer tevreden, Mijnheer...
(Beiden verwisselen eene handgreep; spel begint. Lucy speelt de eerste)

LUCY
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(zegepralend tot haren medespeler)

Twintig, Mijnheer Robert, twintig. Teekent spoedig op en doet als ik.
(Robert teekent het getal op, neemt den stok en speelt)

LUCY
(juichend)

Achttien! Prachtig, Mijnheer Robert, wij zullen aanblijven.
(Robert van lieverlede opgeruimd, gaat na geteeken[d] te hebben, vriendelijk koutend met
Lucy terzijde)

GEORGES
(aan Laurence den stok overhandigend)

Allons, Laurenske, dat kan verbeterd worden.
LAURENCE
(na gespeeld te hebben met luimige ontmoediging)

Oh!... slechts zeven;... wij zijn af.
GEORGES
(geweldig spelend)

Toch niet, zeker!
(zegepralend naar zijn spel kijkend, maar schielijk eene groote schaamte veinzend)

Twee... brrrrr...
LOUIS
(van uit zijnen hoek)

Heu!...
MADAME VANDAME
(glimlachend tot Mijnheer Lan-
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sing)

Allons, aan u, Mijnheer Lansing.
MIJNHEER LANSING
(onhandig spelend)

Een... Aôh!...
GEORGETTE
(hem den stok uit de hand nemend)

Maar Mijnheer Lansing toch!
(zelve spelend)

Daar, ik zal het wat verbeteren.
LUCY, BERTHE en LAURENCE
(geestdriftig toespringend)

Zero! Zero! Georgetje...
LUCY
(schertsend tot Mijnheer Lansing)

Gij zult den eersten prijs niet winnen, Mijnheer Lansing.
(Lachend gejoel rond het spel)

LOUIS
(van uit zijnen hoek)

Heu!...
FERNAND
(tot Robert naderend en met de hand naar de vroolijke en schitterende groep der meisjes
wijzend)

Eiwel? Is dat nu niet lief? Is dat niet aangenaam?
(met gemaakte, kijvende stem)

En is het niet veel beter dan daar heele dagen door dien verrekijker naar de wolken
te staan gapen?
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ROBERT
(verrukt)

Ja, ik beken het; ik vermaak mij uiterst wel en ben u dankbaar.
(met een geestdriftigen blik tot de meisjes)

Het is oprecht verrassend!
Georgette overhandig[t] den stok aan Berthe. Berthe bereidt zich om te spelen.

FERNAND

Thans zijt ge ten minste mensch geworden; thans zal ik u met eer aan de schoone
miss Lansing kunnen voorstellen.
(Lachende gebaarde van Robert)

BERTHE
(spelend)

Zestien!
(zich juichend tot Fernand omkeerend)

Mijnheer Fernand! Mijnheer Fernand! gij moet spelen! Ik heb zestien! Indien ge vier
en twintig speelt zijn Lucy en uw vriend verloren!
FERNAND
(vastberaden vooruittredend)

'T is goed,... hij is verloren; ik wil hem de zegepraal niet laten.
FERNAND
(spelend)

Veertien!... Helaas! ik ben verloren.
(tot Robert)

Aan u, Mijnheer de leerling, de zegepraal.
(met comieke plechtigheid)

Ga en plukt uwe lauweren.
Robert neemt zijnen hoed af en nadert tot Lucy. Gedurende dit gansche tooneel komen nu en
dan, op het dek wandelende passagiers naar het spel kijken. Mevrouw Vandame, steeds breiend,
ziet ook belangstellend toe en maakt van tijd tot tijd eene smeekende en aanmoedigende
beweging tot Louis, die
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halstarrig pruilend, tegen de verschansing blijft geleund staan. Enkel toen Laurence in zijne
nabijheid komt, grijpt hij haar tersluips bij den arm of bij het kleed vast om hare aandacht op
zich te trekken.

ROBERT
(voor Lucy nederbuigend)

Mejuffrouw ik kom de zoete belooning van mijn al te gemakkelijken triomf
ontvangen.
(Hij legt haar de handen op de schouders en kust haar op beide wangen. Op dat zelfde oogenblik
verschijnen Mevrouw Lansing en hare twee dochters, zeer langzaam naderend in den
achtergrond. Robert, als het ware verschrikt, springt achteruit. Mijnheer Lansing gaat de
nieuw aankomenden te gemoet.

FERNAND
(tot Robert ijlend en hem bij den arm vattend)

Ha! ha, daar zijn ze eindelijk... kom...
ROBERT
(verwilderd en verbaasd achteruit deinzend)

Wat?... Wat is er?... Wat wilt ge doen.
FERNAND
(lachend)

Wat? U voorstellen, tiens! Gij weet wel wat ge mij beloofd hebt...
ROBERT
(no[g] verder achteruitdeinzend)

Ja maar, neen, neen, nu niet, nu niet, nu niet.
FERNAND

Hoe nu niet! Waarom dat
Al de overigen zien hen verwonderd aan. Mevrouw Lansing en hare dochters blijven eene wijl
met Mijnheer Lansing op den achtergrond in gesprek.

ROBERT
(van langs om meer ontsteld en vruchtelooze pogingen makend om los te geraken)
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O neen neen... neen neen neen neen neen, dat kan niet zijn
(voort achteruitdeinzend)

zij heeft dat daar alles gezien, dat spel... die kus...
FERNAND
(in eenen lach schietend en met geweld Robert vooruittrekkend)

Maar zijt ge gek? Wilt ge u belachelijk maken? Allons, allons, allons,...
(Hij krijgt hem eindelijk meé en leidt hem tot bij de thans ingetredene dames)

Vierde tooneel
DE VORIGEN, MEVROUW LANSING, MISSES ALICE EN JANE LANSING
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FERNAND

Mevrouw Lansing, ik neem de vrijheid u mijnen vriend, Mijnheer Robert Langlois
voor te stellen.
MEVROUW LANSING
(vriendelijk Robert de hand toereikend)

zeer gevleid, Mijnheer... uw vriend Fernand is ons een aangenaam gezel geworden...
wij verhoopen hetzelfde van u...
ROBERT
(ontroerd hare hand drukkend en nederbuigend)

Hoogst gevleid, Mevrouw,... ik acht mij hoogst gelukkig...
FERNAND
(zich tot miss Alice wendend)

Miss Alice, mijn vriend, Mijnheer Robert Langlois.
(Robert buigt nog dieper: Alice reikt hem de hand toe)

FERNAND
(tot Miss Jane. Beiden aanschouwen elkander glimlachend)

Miss Jane, mijn vriend...
(zelfde beweging, zelfde handdruk, iets koeler dan met Alice)

Mevrouw Lansing en hare dochters gaan bij de overige personen aan welke zij beurtelings
den goeden morgen wenschen. Robert, onbeweegbaar, oogt miss Alice na. Fernand, zeer
hoffelijk treedt met Jane in gesprek. Mevrouw Lansing en haren man nemen eindelijk plaats
aan de zijde van Mevrouw Vandame. Louis verlaat zijne plaats en komt tersluips bij de groep
op den voorgrond.

LUCY
(geestdriftig tot de haar omringende groep)

O zeg, nu dat we zoo talrijk zijn, willen we eens voor panden spelen?
EENIGE STEMMEN

Och Ja, laat ons toch!
LUCY
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(tot Alice en Jane)

Gij doet mee? niet waar?
ALICE
(ernstig)

Ik wil wel.
JANE

Maar vraagt het toch eens aan Mama.
LUCY
(tot Mevrouw Lansing, op smeekenden toon)

Mevrouw Lansing, wij gaan voor panden spelen, mogen Alice en Jane mêe doen?
MEVROUW LANSING
(vriendelijk glimlachend doch met aarzeling)

Maar zal het niet op kuspartijen uitloopen?
LUCY

Neen, mevrouw, integendeel. Wij weten dat zulks tegenstrijdig is aan de gebruiken
uwer natie en zullen het niet aangaan. Overigens, 't zijn die heeren, Mijnheer Fernand
inzonderlijk, die zulks altijd opwerpen.
FERNAND
(lochtig vooruittredend)

Mevrouw, ik pro-
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testeer. Ik ben onplichtig, ik zweer het hier voor uwe voeten.
(Hij valt op zijne knieën)

Wel zal ik niet zeggen dat een kus op de wangen dier lieve meisjes mij afkeer
inboezemt, maar nooit heb ik zulks stelselmatig in onze vermaken willen inbrengen
(zich tot de jongens omkeerend)

niet waar, Georges? niet waar Louis?
(op nieuw tot Mevrouw Lansing en Mevrouw Vandame)

Ik had enkel bepaald, dat in het laatst gespeelde spel, het schaffelbord, welk gij hebt
bijgewoond, bij uitzondering
(tot Robert)

niet waar? Robert?
(op nieuw tot de dames)

een kus, de belooning des overwinnaars zou zijn. En thans, opnieuw, zal 't kussen
stelselmatig uit ons spel verbannen zijn, ja, mevrouwen, stelselmatig, behalve eenmaal
(algemeen gelach)

en dit alleenlijk bij het eindigen en voor den laatsten pand, juist maar om 't gekende
spreekwoord: eenmaal is geen gewoonte en met een ons aangenomen stelsel te
bekrachtigen. Is het toegestaan, dames?
MEVROUW VANDAME
(lachend tot Mevrouw Lansing)

Ja, niet waar? lieve Mevrouw. Zijne welsprekendheid overwint onzen weerstand.
MEVROUW LANSING

Wel ja.
(Fernand staat recht) (tot hare dochters)

Maar niet te geweldig, niet waar? Kinders.
(tot Alice)

Alice, mijn kind, dekt u wel; voelt ge geen kou?
ALICE

Neen, neen, Mama, il voel me zeer goed.
Middelerwijl beginnen al de personen, behalve Mevrouw Vandame en Mijnheer en Mevrouw
Lansing, zich op stoeltjes in een rond te scharen. Georges en Louis loopen te gelijk naar den
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stoel nevens Laurence. Georges heeft hem. Louis, vertoornd, neemt eene andere plaats. Een
steward komt de twee oude dames elk een kopje bouillon brengen. Mijnheer Lansing ontsteekt
eene sigaar.

FERNAND
(haastig tot Robert naderend en hem in de zijde stampend)

Allons, wat staat ge daar weer al te droomen. Spoed u, zet u nevens haar en stuurt
haar het woord.
ROBERT
(bedeesd)

Ja maar, wacht eens.
Fernand neemt plaats naast Jane. Robert zet zich rechtover Alice. Beiden verwisselen een
langen blik.

LUCY
(rechtstaande en met haar zakdoek zwaaiend om
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de aandacht op te wekken)

Luistert! luistert!... Ziethier het spel. Ik gooi mijn zakdoek naar iemand van u en zeg
de eerste sylbe van een woord. De bedoelde persoon moet onmiddellijk het woord,
een zelfstandig naamwoord voltooien, of kan hij zulks niet, een pand geven. Elk
aldus op zijne beurt. Mama zal de panden houden. Verstaan?... Opgepast... ik begin.
LUCY
(haar zakdoek naar Georges gooiend)

Ho...
GEORGES

roscoop.
GEORGES
(naar Berthe)

Tic...
BERTHE

takspeler.
BERTHE
(naar Fernand)

Pu...
FERNAND

Pu...
(hij zoekt en aarzelt)

ALLEN TE GELIJK

Een pand! een pand!
FERNAND

Pu... pu... pu, pu, pu...
ALLEN

Een pand! een pand! een pand!
Fernand, overwonnen, tast lachend in zijn zak en overhandigi[t] een voorwerp aan Mevrouw
Vandame. Terwijl het spel begonnen is, komen weer nu en dan eenige nieuwsgierige reizigers
kijken. Een steward haalt het schaffelbord weg.

FERNAND
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(brusk tot Jane)

Pan...
JANE
(verschrikkend)

Aie!... pan...
(aarzeling)

Pan...
ALLEN

Een pand! een pand!
Jane geeft een voorwerp aan Mevrouw Vandame.

JANE
(naar Lucy)

Sa...
LUCY

tan.
LUCY
(naar Louis)

Pa...
LOUIS

raplu.
(Algemeene verbazing en stilte)

FERNAND
(eensklaps in een luiden lach schietend)

Ha! ha, paraplu... ha, ha, ha! Een pand! een pand!
LOUIS
(boos)

Waarom dat?
FERNAND
(lachend)
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'T is geen vlaamsch!
ALLEN
(lachend)

Een pand, een pand!
Louis, zeer misnoegd, geeft het pand.

LOUIS
(naar Laurence)

Lie...
LAURENCE

fdedol.
Gelach.

LAURENCE
(op 't onverwachts, naar Louis terug)

Kie...
LOUIS
(als onbewust)

kenshoofd.
(Verergerd gelach.
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Fernand lacht langer en luider dan de anderen)

LOUIS
(nijdig naar Fernand)

On...
FERNAND
(eensklaps ernstig)

derinsektenverzamelaarsgast.
(Gelach)

FERNAND
(tot Robert)

Ka...
ROBERT

meraad.
(Fernand buigt)

ROBERT
(met zachte stem tot Alice)

Zon...
ALICE
(stil glimlachend, aarzelend)

Zon... Zon...
ALLEN

Een pand! een pand!
(Zij geeft er een)

ALICE
(naar Berthe)

Bel...
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(Korte aarzeling van Berthe)

ALLEN

Een pand! een pand!
(Berthe geeft een voorwerp)

BERTHE
(tot Georges)

Kal...
(Korte aarzeling van Georges)

ALLEN
(met vergroot gedruisch)

Een pand! een pand!
(Georges geeft)

GEORGES
(naar Lucy)

Si...
(Nog kortere aarzeling van Lucy)

ALLEN
(nog luider)

Een pand! een pand
(Lucy geeft)

LUCY
(naar Robert)

Tra...
(Van langs om kortere aarzeling van Robert)

ALLEN

Een pand! een pand!
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ROBERT
(naar Laurence)

Poen...
ALLEN
(zonder aan Laurence een oogenblik tijd tot overdenking te laten)

Een pand! een pand!
LUCY
(rechtstaande en de hand uitstekend)

Halte! Wij hebben er genoeg.
(levendig tot Mevrouw Vandame)

Mama, wij gaan ze verkoopen.
(Algemeene toejuiching)

MEVROUW VANDAME
(een voorwerp in de hand nemend en deze naar omhoog houdend)

Wat moet er geschieden om het pand terug te krijgen dat ik hier verborgen houd?
GEORGES

Een portret.
MEVROUW VANDAME
(het voorwerp toonend)

Aan u, Mijnheer Fernand.
Fernand staat recht en verlaat het tooneel. Al de anderen steken het hoofd te zamen. Een vlug
en dof gesprek, met korte gelachen vermengd, grijpt plaats.
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FERNAND
(het hoofd binnen stekend)

Is 't gedaan?
ALLEN
(hem met gebaarden der hand terug duwend)

Neen, neen; weg, weg.
Fernand's hoofd verdwijnt, maar men ziet hem nog, in den achtergrond, zeer schijnheilig
kijken en luisteren. De groep schaart zich op nieuw bij een en juicht goedkeurend.

LUCY
(de handen samenslagend)

Mijnheer Fernand! Mijnheer Fernand!...
FERNAND
(binnentredend en zich in het midden der groep plaatsend)

Is het een jongen of een meisje?
ALLEN
(lachend en juichend)

Ja... Ja...
FERNAND
(ook in eenen lach schietend, tot Laurence)

Ze begekken mij, Mejuffrouw. Wilt gij mij, als 't u belieft, een degelijk antwoord
geven. Is het een meisje?
LAURENCE

Ja, Mijnheer.
FERNAND
(tot Georges)

Hier tegenwoordig?
GEORGES

Ja.
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FERNAND
(tot Alice)

Jong?
ALICE

Ja.
FERNAND
(tot Lucy)

Blond?
LUCY

Ja.
FERNAND
(zich eensklaps tot Jane omkeerend)

En schoon?
(Jane kijkt beschaamd ten gronde en glimlacht zonder te antwoorden)

FERNAND
(glimlachend tot Mevrouw Vandame)

Heb ik het geraden, Madame?
MEVROUW VANDAME
(hem zijn pand teruggevend)

Ja, Mijnheer Fernand.
ALLEN
(de handen samenslaande)

Bravo!
Fernand buigt diep voor Jane en zet zich op zijne plaats terug.

MEVROUW VANDAME
(de geslotene hand omhoogheffend)

Wat voor dit?
LUCY

Het muzikaal gevoel.
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MEVROUW VANDAME
(de hand openend)

Louis!
LOUIS
(rechtstaande)

Wat is dat, het muzikaal gevoel?
LUCY

Ziethier. - Iemand van ons houdt uw pand verborgen. Als gij binnen komt doen wij
allen klingelingeling en naarmate gij tot de plaats waar uw pand zit nadert, vererger[t]
het gezang, tot dat gij dit eindelijk hebt ontdekt. ‘Compris’?
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Louis verlaat het tooneel.

LUCY
(met stille stem, naar Laurence wijzend)

Zij...
FERNAND
(half rechtstaande en ook zeer stil)

Neen, neen; Laurence niet, maar Georges, die nevens haar zit.
Algemeene goedkeuring; verdof[t] gejuich. Het pand wordt aan Georges overhandigd en Louis
binnengeroepen.

Louis komt binnen en treedt in het midden der groep. Zoodra begint een algemeen en stil
‘klingelingelingeling’. Louis gaat langzaam rond. Verergerd klingelingeling naarmate hij tot
Georges en tot Laurence nadert. Op het oogenblik dat hij vóór de jonge juffer komt schijnt
het geluid ten top te stijgen.

LOUIS
(tot Laurence en haar bij de handen vattend)

'T is hier; gij hebt mijn pand.
LAURENCE
(het hoofd schuddend)

Klingelingelingelingeling...
LOUIS

'T is zeker.
(Hij buigt neér en poogt hare hand te openen en door deze beweging geraakt hij nog nader
Georges)

ALLEN
(het hoofd schuddend en nog luider)

Klingelingelingelingeling...
Louis, verbaasd, keert op zijne stappen terug en maakt nu den toer averechts. Het geluid
verminder[t] om weêrom te vergrooten, naarmate hij tot Georges en Laurence nadert. Vergroote
nieuwsgierigheid en belangstelling der toeschouwers in den achtergrond.
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LOUIS
(eensklaps naar Laurence terugspringend)

Gij hebt het... bepaald.
LAURENCE
(hevig met het hoofd schuddend)

Klingelingelingelingeling...
LOUIS
(verbaasd en gram)

Maar wie heeft het dan?
GEORGES
(zijne vuist onder den neus van Louis duwend en zoo luid hij kan)

Klingelingelingelingeling...
Louis grijpt zijne hand vast en haalt er het pand uit. Algemeen gelach.

FERNAND
(van vreugde op zijnen stoel wippend, tot Robert)

Eiwel? is dat nu niet verrassend? He! Is het niet beter of daar gansche dagen naar de
meeuwen te staan kijken?
ROBERT

Ha... natuurlijk...
MEVROUW VANDAME
(op nieuw de hand uitstekend)

Wat voor dit, miss Alice?
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ALICE

Een lied.
MEVROUW VANDAME
(de hand openend)

Aan u, Mijnheer Robert.
ROBERT
(ontzet)

Maar... ik kan niet zingen... ik...
ALLEN

Jawel, jawel, gij moet.
ROBERT
(na een korte aarzeling rechtstaande)

Ik zal probeeren, maar gij moet toegevend zijn.
FERNAND

'T is een artist, ik dur[f] het wedden.
ROBERT
(na eene gebaarde tot Fernand zingend)
Ghequetst ben ic van binnen,
Duerwont mijn hert soe seer,
Van uwer ganscher minnen,
Ghequetst soe lanc soe meer.
Waer ic mij wend, waar ic mij keer,
'K en can gherusten dach noch nachte;
Waer ic mij wend, waer ic mij keer
Ghij sijt alleen in mijn ghedachte.
Gedurende zijn lied beziet hij Alice. Zij ook aanschouwt hem en naarmate het lied vordert
staren zij elkander met aangroeiende belangstelling en als het ware ingenomenheid aan. De
anderen luisteren of kijken naar elkaar, maar weinig naar Robert, aldus de wederzijdsche
belangstelling van Alice en Robert aanschouwelijker makend. Een gemurmel van goedkeuring
stijgt op toen Robert zijn lied gëeindigd heeft.

ALICE
(ernstig en als het ware bewogen tot Robert)

Het is wel schoon, Mijnheer. Is dat niet een oud vlaamsch liedje?
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ROBERT

Ja, Mejuffrouw, een liedje van Margaretha van Oostenrijk, naar het schijnt.
MEVROUW VANDAME
(een nieuw pand in de hand houdend)

Het is jammer dat gij hier slechts eén pand hebt, Mijnheer Robert. Wij zouden u al
gauw doen herbeginnen.
(de hand uitstekend)

Wat voor dit?
Op dit oogenblik begint eene bel te luiden; allen kijken verwonderd op.

MEVROUW LANSING

Belt men reeds voor het ontbijt? Neen, toch zeker.
MIJNHEER LANSING
(zijn uurwerk uithalend)

Jawel 't is twaalf.
MEVROUW VANDAME
(tot de groep der spelers)

Dan
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moeten wij eindigen kinders, dit is het laatste pand. Wat er voor gedaan?
(Gebel houdt op)

FERNAND

Iets vroolijks voor het laatste... De kat.
ALLEN
(juichend)

O ja, de kat!
LOUIS

En als 't gemi[a]uw bëantwoord wordt eenen kus, zooals besproken is.
ALLEN

Natuurlijk.
MEVROUW VANDAME
(de hand openend en eenen armband zwierend tusschen de vingers houdend)

Alice, mijn kind.
ALICE
(als het ware verschrikkend)

Aan mij, Madame?
(staat met eene soort van weêrzin recht en verlaat het tooneel)

MEVROUW LANSING
(glimlachend tot Mevrouw Vandame en hare heengaande dochter naoogend)

Arme Alice, het kon waarlijk niet ongeschikter vallen. Zij heeft een hekel aan het
kussen.
LUCY, GEORGETTE en LAURENCE
(naar Fernand wijzend)

Miauw...
ALICE
(onzichtbaar, van uit den achtergrond)

Vfoe!... Vfoe!...
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DE VORIGEN alsmede FERNAND en LOUIS
(naar Georges wijzend)

Miauw...
ALICE

Vfoe! Vfoe...
ALLEN
(den wijsvinger naar Robert uitstekend, doch niet luider dan voorgaande keeren)

Miauw...
ALICE

Miauw...
Zij verschijnt terug op het tooneel. Robert, ontzet staat recht. Beweging van Alice, gedwongen
glimlachend naderen zij tot elkaar. Al de anderen, zonder een woord te spreken, zien schertsend
en nieuwsgierig toe.

ROBERT
(zijn hoed afnemend, met bevende stem)

Miss Alice...
Hij aarzelt eene wijl, als dorst hij niet, maar zij, zeer ernstig en ingetogen, maakt eene lichte
beweging en toen kust hij haar langzaam en eerbiedig op de beide wangen.

Gordijn valt.

Einde van het Eerste Bedrijf.
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Tweede bedrijf
Het tafereel verbeeldt het salon der steamer. In het midden eene lange tafel. Daar
rond een aantal stoelen. Op den voorgrond een paar zetels. In den achtergrond, en
zichtbaar al door de talrijke ronde venstertjes eenige touwen van eenen der masten
en gansch in het verschiet een uitgestrekt, ietwat somber zeezicht.

Eerste tooneel
MIJNHEER EN MEVROUW LANSING, FERNAND

Bij het opgaan der gordijn zitten Mijnheer en Mevrouw Lansing op den voorgrond naast
elkaar, elk in eenen zetel. Mevrouw Lansing is met eenig naai of breiwerk bezig. Mijnheer
Lansing schijnt met aandacht naar het gesprek van zijne vrouw te luisteren.

FERNAND
(haastig binnenkomend)

Mijnheer Lansing en Mevrouw is mijn vriend Robert hier niet geweest? Ziedaar een
groot uur, dat ik te vergeefs, rondom het schip, naar hem op zoek ben.
MIJNHEER LANSING

Neen, Mijnheer Fernand, wij hebben hem niet gezien.
FERNAND

'T is zonderling.
(tot Mevrouw Lansing)

Hoe gaat het met Miss Alice, Mevrouw?
MEVROUW LANSING

Beter, ik dank u. Zij rust voor 't oogenblik en ik twijfel niet of hare vluchtige
ongesteldheid zal spoedig over zijn.
FERNAND

Best
(achteruitwijkend)

Ik laat u, Mijnheer en Mevrouw. Ik ga vooraleer het weder slechter wordt, met de
dames een wandelingje in het tusschendek doen. Indien Robert alhier kwam, wilt ge
wel de goedheid hebben, hem daarvan te verwittigen?
MIJNHEER LANSING

Wees gerust, Mijnheer Fernand.
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Tweede tooneel
DE VORIGEN, MIN FERNAND

MEVROUW LANSING
(ernstig tot haren man, zonder de oogen van haar werk op te slaan)

Ik herhaal het, Willy, ik ben bang. In den eerste heb ik met welgevallen op de
wederzijdsche allengerhand aangroeiende genegenheid van onze arme Alice en den
jongen vreemdeling toe gezien. Het was de eerste maal
(korte poos)

sinds dat verschrikkelijk voorval
(nieuwe poos, zucht)

dat zij in iets begon belang te stellen; ik zag haar heure droefheid overwinnen en, in
't gezelschap van dien jongeling, haar zoo gelijkend van aard en van karakter, als het
ware herleven; maar nu, nu dat ik meen deze genegenheid allengs in eene echte en
onoverwinbare verkleefdheid te zien overgaan,
(het oog tot haren man opslaande en heur werk schielijk stakend)

O nu begin ik op nieuw te beven
(met eene trilling in de stem)

en vrees, Helaas! dat het heelmiddel wellicht erger en slechter zal zijn, dan het kwaad,
dan het vreeselijk onheil zelf.
(Poos. met eene wanhopige hoofdschudding en den blik ten gronde slagend)

Och! Willy, waarom hebben wij toch ooit ons land verlaten?
MIJNHEER LANSING
(met somber gelaat en bittere stem)

Gij vreest en beeft, Laura, ik niet. Ik kan niet meer vreezen noch beven. Geene te
duchten gebeurtenis, geene mogelijke ramp, kunnen mij thans meer ontroeren. Ik
denk dat wij den kelk der bitterheid geledigd hebben. De slag die ons getroffen heeft
was zóó groot, dat hij in eens, bij mij, ten minste, de lijdenskracht uitgeput heeft. O!
ik ben niet boos op Alice maar op dien dag, op dien afschuwelijken, onvergeetbaren
stond, is er in mij iets gescheurd, iets gebroken, dat niet meer genezen zal.
MEVROUW LANSING
(met eene door tranen versmoorde stem)
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O spreek zoo niet Willy; verdubbel mijne droefheid niet, ontneem mij mijne laatste
hoop op beternis, mijn uiterst geloof in eene nog mogelijke herschepping niet.
Mijnheer Lansing, het hoofd over de borst gezegen, staart sprakeloos, met eene trage
hoofdschudding ten gronde.
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MEVROUW LANSING

Hoop en vrees bevangen beurtelings mijn hart. Iets zegt me, dat daár nog
een'reddingsplank ligt; dat hij, die jongeling, die mij onder alle opzichten zoo
behaag[t], en hij alleen, het immer bloedend hart van onze arme Alice nog zou kunnen
genezen. En, met de vurigste wenschen, met de halstarrigheid der wanhoop kleef ik
mij soms aan die gedachte, aan die reddingsplank vast.
(Poos)

Een droom, Helaas! het verlangen eener bedrukte moeder, waarvan de drooge droeve
werkelijkheid, de allerhande, handtastelijke hinderpalen, haar aldra de
onbereikbaarheid voor oogen leggen.
MIJNHEER LANSING
(bitter glimlachend)

De onbereikbaarheid, zegt gij, Laura; de onbereikbaarheid.
(Poos)

Och God.
(Poos)

herinnert gij u nog, Laura, de eerste jaren onzer liefde? Weet ge nog hoe uw vader
mij haatte? Hoe hij mij uit zijn huis verbande, toen hij mijne liefde voor u ontdekt
had? En weet ge ook nog, hoe ik, van u verwijderd, soms van uren en uren verre
kwam, hoe ik uren en uren verre, alleen, des nachts, door bosschen en door weiden
huiswaart keerde, tevreden, als ik u, gedurende een enkel oogenblik aan uw venster
had gezien? Ja, dan waart ge onbereikbaar voor mij en toch heb ik u gehad;
(met sombere hevigheid)

maar, in sommige levens zijn er gebeurtenissen, bestaan er gruwelen, die eensklaps,
als een muur uit den grond voór de voeten oprijzen, die de toekomst vernielen, die
het levenspad sluiten en, buiten het tegenwoordige, slechts aan een enkel woord zijne
beduidenis meer laten, aan het woord:
(Korte poos; vernielende gebaarde)

... einde.
Mijnheer Lansing staat recht en wandelt koortsig heen en weer. Mevrouw Lansing het hoofd
in hare beide handen verborgen weent in stilte. Maar eensklaps, in luide tranen losbarstend
staat zij recht en gaat heen. Heur man, met een gesnik van wanhoop, volgt haar, als uitzinnig
op. Terzelvertijd komen rechts Robert en links Fernand, op het tooneel.
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Derde tooneel
FERNAND, ROBERT

FERNAND
(na eene wijl onbeweegbaar, Mijnheer en Mevrouw Lansing nagëoogd te hebben, tot Robert)

Ha! daar zijt ge eindelijk!
(op nieuw Mijnheer en Mevrouw Lansing naoogend, ernstig en met stille woorden)

Maar zeg, ik bedrieg mij zeer of Mijnheer en Mevrouw Lansing verlaten hier weenend
die zaal.
ROBERT
(verschrikt en onbeweegbaar)

Zoo scheen het mij ook. God! Wat mag er ook met hun gebeurd zijn?
FERNAND

Ik kan het niet vermoeden.
(met aandacht zijnen makker aanschouwend)

Doch, van waar komt ge nu eindelijk? Ik heb u vruchteloos alom gezocht.
ROBERT
(gegeneerd)

Ik was op 't vorendek; geheel van voren. Ik stond er met de ‘vigie’ te praten. Hij
beweert dat een onwêer op handen is.
FERNAND
(zich omkeerend en al door de venstertjes naar de zee kijkend)

'T verduister[t] inderdaad en holler wordt de zee.
(op nieuw, met nog vergroote aandacht tot Robert)

Maar wat scheelt er met u; gij ziet zoo bleek en verslagen;
(nog eenen stap naderend)

en, bij God! gij ook hebt geweend. Wat is dat hier?
ROBERT
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(sidderend)

Ik, geweend.
(den aanblik van Fernand ontwijkend)

Gij bedriegt u, het was de wind die mij de tranen in de oogen blies.
(klopt met de vingers iets van zijn bovenvest)

De spattelingen van de baren kleven nog aan mijne kleederen.
Poos. Fernand beziet Robert ernstig, met eene trage hoofdschudding.

FERNAND
(nog eenen stap vooruittredend en zijnen makker bij de hand vattend)

Robert, ik heb u over iets gewichtigs te spreken.
(Robert kijkt op)

Maar vooraleer mij aan u te veropenbaren wil ik weten of onze nog zoo jonge
kennismaking u geen wantrouw inboezemt voor mij en of gij mijne woorden als die
van een oprechten vriend kunt aanhooren. Gij ziet dat ik openhartig met u handel
en, zoo men zegt, met kaart op tafel speel.
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ROBERT
(hem herhaaldelijk de hand drukkend)

Hoe zou ik u door wantrouw of minachting kunnen hoonen. 'K aanschouw u als een
echte vriend en ben u dankbaar, innig dankbaar voor al hetgeen ge voor mij hebt
gedaan. Spreekt dus gerust en vrij. Wat hebt ge mij te zeggen?
FERNAND
(traag)

Wat scheelt er met u en miss Lansing?
ROBERT
(verschrikkend)

Met mij?... met mij en Miss Lansing?... Niets.
FERNAND
(moedeloos de schouders ophalend)

O!...
ROBERT
(zeer ontsteld)

Maar ik zweer u... er is niets... ik heb nooit...
FERNAND
(hem onderbrekend)

Gij zoekt uitvluchtsels,... 't is goed. Ik zal het zeggen en 'k zal het zeggen met eén
woord,
(Korte poos)

Gij zijt doodelijk op Miss Lansing verliefd en vecht tegen de onmogelijkheid van
haar ooit te bezitten.
(Poos)

Is het zoo?...
Robert, ten hevigste geschokt, maakt eene wanhopige gebaarde met de hand en begint met
gebogen hoofd heen en weer te wandelen.

FERNAND

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

Is het zoo?
ROBERT
(eensklaps bij zijnen makker stilhoudend)

En indien het zoo ware?
FERNAND
(kalm en vastberaden)

Dan zou ik alles te werk stellen om u het onmogelijke en schier het zinnelooze zulker
drift voor oogen te leggen.
ROBERT
(al zoo vastberaden)

Te laat; zulks vermag niemand meer.
(schielijk weemoedig)

Maar nu ge mijn geheim geraden hebt, o laat me in uw vriendenhart mijne droefheid
uitstorten, verleen me uwen goeden raad, help me in mijn ongeluk.
FERNAND
(verbaasd)

Is het mogelijk?
ROBERT
(wanhopig)

O ik lijd.
FERNAND
(verschrikt)

Ellendige.
ROBERT

Luistert. Van stonden af, bij 't eerste zicht, heb ik gevoeld dat ik haar zou beminnen.
Hare zonderlinge schoonheid, dat ietwat heimelijks en treurigs, welk gij, evenals ik,
in haar bemerkt had, heeft de snaren van mijn hart doen trillen. Nadere kennismaking,
eene diepe gelijkheid van karakter en gevoel, eene zelfde neiging tot ernstige
gesprekken
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en dat ik weet niet wat welk ons volkomenlijk van al de anderen afzonderde en ons
enkel vermaak en genot in elkanders gezelschap deed vinden hebben allengs de
genegenheidsbanden nauwer aangesloten.
(Poos)

Ik wist, nochtans, dat ik haar nooit bezitten kon; ik wist dat onze steeds aangroeiende
genegenheid, dat die schoone droom, te schoon, Helaas! voor 's werelds krank
vermogen bij het eindigen der reis moest onderbroken worden; en, vol rouw en spijt,
doch met die onderwerping welke het onverbiddelijk noodlot ons nog als eenen troost
in 't harte legt, zou ik wellicht de scheiding aanvaard hebben, hadde zij niet, door
eene onverwachte verandering, door eene schielijke verkoeldheid in hare houding
en gesprekken, mijne liefde gezweept en mij op voorhand al het droevige des afscheids
doen gevoelen.
(Poos)

...Het was op eenen avond.
(Poos)

Nooit heb ik heerlijker avond gezien. Miljoenen en miljoenen starren tintelden aan
's hemels donkerblauwen boog en over de baren zweefde nu en dan een vaal en als
het ware vluchtend licht: de phosphorescence der zee... Schier gansch alleen op 't
dek gebleven, stonden wij naast elkaar, tegen de kajuiten geleund. Wij zwegen sinds
eenige stonden en, ik weet niet hoe het kwam, maar eensklaps genaakte mijne hand
de hare.
(Poos)

Ik drukte die. Zij, het oog voor zich gevestigd en, als het ware onbewust, liet mij
begaan. - Toen verloor ik het hoofd. Verwarde, overweldigende gevoelens woelden
in mijn hart; ik zucht[t]e, ik weende, ik drukte haar steeds vuriger de hand en de
bekentenis mijner liefde, tot dus toe, door eene onoverwinbare bedeesdheid nog
weerhouden, ontglipte eensklaps in zonderlinge, onweerstaanbare woorden aan mijne
lippen. O miss Alice, zucht[t]e ik, bemint gij ook zoo vurig als ik, dien heerlijken
nacht, die wonderschoone zee?... - Doodsbleek en sidderend en als het ware uit eenen
naren droom ontwaakt zag zij mij aan. Hevig rukte zij hare hand uit de mijne en met
een doffen zucht stamelde zij het vreeselijke antwoord: ‘ik haat den nacht, ik
verafschuw de zee’... en zij verdween.
(Poos)

Sinds dien is zij zoozeer veranderd; sinds dien bevangt een aanblijvende prang, eene
soort van benauwdheid, onze eertijds zoo vertrouwelijke samenspraken.
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Somtijds, zonder de minste reden in 't midden van 't eenvoudigste gesprek en op het
oogenblik dat ik, ellendige, door een vriendelijk woord aangemoedigd, nog waan
haar vertrouwen en zelfs, hare liefde, helaas! te bezitten, wordt ze eensklaps somber
en zwijgend, verander[t] de glimlach in eene krimping van pijn op hare lippen en
gaat ze heen, met tranen in de oogen. Aldus dezen morgen. Toevallig spraken wij
over Zwitserland. Na heur enkele anecdoten mijner jongste reis aldaar, verhaald te
hebben, vraag ik haar zonder den minsten argwaan: ‘Zijt gij er ook geweest,
Mejuffrouw’? Weerom beziet ze mij, als verschrikt uit eenen droom ontwakend. ‘Ja’,
antwoord[t] zij en word[t] eensklaps gansch bleek. Vol angst bij dezen welbekenden
aanblik verander ik al spoedig van gesprek... maar te laat. Dezelfde onbegrijpelijke
ontroering had haar op nieuw overweldigd en na enkele stonden nam zij afscheid,
zeggend dat ze zich niet wel gevoelde.
(Poos. Fernand, wil spreken, maar Robert neemt hem het woord af)

ROBERT
(hernemend)

Stoor me niet, laat mij eerst alles zeggen. - Ach! sinds dien avond heb ik tevens de
diepte mijner liefde kunnen peilen en de breedte van den afgrond gemeten, dien mij
van haar verwijderd houdt.
(Eene ontwijkende gebaarde met de hand makend tot Fernand, die eene nieuwe poging
aanwendt om te spreken)

Om Godswil, onderbreek mij niet, leg me de materiëele hinderpalen, de noodzakelijke
verwijdering, de onverbiddelijke scheiding niet voor oogen; ik ken ze, ik heb ze
overwogen en doorgrond en reken ze als niet bestaande in vergelijking met die
onbekende en onvatbare zedelijke hinderpaal welke ik onophoudend tusschen haar
en mij gevoel.
(traag, met kracht en schrik)

Er is een geheim in dat leven; een geheim van smart en lijden; een geheim welk ik,
zonder het nochtans te kennen, verschrikkelijk gevoel, een geheim welk mij afschuw
inboezemt, maar mij tevens, als begoocheld, tot haar aantrekt.
(smeekend)

Fernand, ik vraag u iets. Poogt niet mijne hartstocht te bestrijden; toon mij het
onmogelijke mijner liefde niet. Het ware vruchteloos. Ik ben verblind; ik ben
begoocheld. Ik kan niet, zooals gij, beminnen en vergeten, maar ik moet weten of ik
haar bezitten kan of niet, of ik zal
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sterven. O, ik smeek u, schenk mij uwen goeden raad, help mij dat onbegrijpelijk
geheim, welk mij steeds als een onvatbaren vijand in den weg staat, ontdekken en
wat ook zulks moge te weeg brengen, ik zal geruster en gelukkiger zijn dan in dien
staat van onverdraaglijke onzekerheid, die mij thans kwelt en doodt.
FERNAND
(met hevigheid)

Zult ge eindelijk bedaren, Robert? zult ge mij eindelijk ook een woord laten zeggen?
Welnu, luistert. Gij zijt als een waanzinnige; gij neemt eene hersenschim voor de
werkelijkheid; gij kampt met eene handtastelijke onmogelijkheid. Hoe is het mogelijk!
Een geheim! een geheim... maar dat is loutere veronderstelling. En ook, al bestond
er [ee]n geheim in haar verledene, wat kan u zulks toch schelen? Wat gij er ook van
zegt, 't is dat geheim niet, maar wel de werkelijheid die gij in 't oog moet houden.
Ja, de drooge, naakte werkelijkheid, die u, binnen een paar dagen, met de aankomst
des schips, onverbiddelijk van uwe beminde zal scheiden; de werkelijkheid, die van
uwe overborrelende hartstocht zal maken, wat de liefde, onder reizigers welke elkaar
nooit moeten wederzien, steeds is: een vluchtig avontuur, een eenvoudig maar
aangenaam tijdverdrijf.
ROBERT

Gij redeneert, Fernand en ik voel. Gij lacht en ik lijd. De hulp die ik u vraag kunt ge
mij niet verleenen... vaarwel... wij begrijpen elkander niet.
(Hij gaat eenige stappen links)

FERNAND
(angstig, bij zich)

God! Wat moet ik nu doen?... zwijgen?... spreken?...
(eensklaps, als het ware aan eene ingeving gehoorzamend)

Robert! Robert!...
ROBERT
(zich omkeerend en stilhoudend)

Eiwel?
FERNAND

Kom terug.
Robert keert met ondervragend en bedroefd gelaat op zijne stappen weer.

FERNAND

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

(plechtig)

Ik ga u een bewijs van groote vriendschap geven.
ROBERT

Gij zijt wel goed.
FERNAND

Ik wil u iets zeggen.
ROBERT

Ik luister.
FERNAND

Weinig beduidend zal het u misschien schij-
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nen; althans, ik overtreed er gedeeltelijk een gegeven woord van eer door en alhoewel
ik niets zal juist bepalen, toch vraag ik u, van mijn gezegde nooit een enkel woord
te reppen.
ROBERT

Ik zweer het... maar om Godswil spreekt.
FERNAND
(traag en zijnen makker strak aanschouwend)

Eiwel ja, er is een geheim in 't leven van Miss Lansing;
(verschrikte gebaarde van Robert)

een geheim welk het grootste der toevallen mij onvrijwillig doen ontdekken heeft
en welk u onverbiddelijk en voor altijd van haar moet scheiden.
ROBERT
(verwilderd vooruitspringend)

Maar wat? Wat is het? Om Godswil spreekt? Maakt mij niet zinneloos!
FERNAND
(de hand uitstrekkend)

Genoeg. 'K heb reeds te veel gezeid en zal er geen woord meer bijvoegen.
(zich eensklaps ophitsend)

Maar geloof wel, Robert, dat ik de waarheid spreek en u eene vriendenhand toereik.
Volg mijnen raad; gij zult u veel droefheid ontsparen. Verjaag die hersenschim, vraag
niet wat onverkrijgbaar is; aanschouw met manhaftigen moed de werkelijkheid. Het
is noodzakelijk; 't is onverbiddelijk. Gij zult... gij kunt haar niet huwen, het is on...
mogelijk.
Robert, als verpletterd, aanschouwt eene wijl zijnen vriend zonder te bewegen noch te spreken.

ROBERT
(met doffe stem en als hadde hij 't verstand verloren)

Onmogelijk, onmogelijk, zegt gij.
(Hij dwaalt eene wijl rond, met de hand aan het voorhoofd)

Is zij wellicht gehuwd?
FERNAND
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(Na eene aarzeling en na zijnen makker eene lange poos ernstig aanschouwd te hebben)

Neen...
ROBERT
(wanhopig)

Maar allons spreekt eens; zeg me nog iets
(schielijk smeekend)

toont mij, maakt mij die onmogelijkheid waarvan gij spreekt handtastelijk; overtuigt
me en ik zweer het u, wat het ook zijn moge, geen woord van het geheim zal ooit
over mijn' lippen gaan. O spreekt...
FERNAND
(angstig omkijkend)

Chut! geen woord meer, daar is de familie Lansing.
ROBERT
(in dezelfde richting kijkend, met eene gebaarde van angstige ontroering)

God! zij is er bij.
FERNAND
(dof)

Vlucht haar.
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Vierde tooneel
DE VORIGEN, MIJNHEER EN MEVROUW LANSING, ALICE, JANE

MEVROUW LANSING
(glimlachend vooruittredend)

Gij hebt toch eindelijk elkaar teruggevonden, Mijnheeren.
(van toon veranderend en al door de venstertjes naar de zee en den hemel wijzend, die
somberder zijn geworden)

Maar welk een weder, niet waar? Ik hoop toch dat de wind dat alles weg zal vegen
en dat de zon zich voor den avond nog eens toonen zal.
FERNAND
(haren blik volgend)

De zon? Ik weet niet wel, Mevrouw? Ik vrees voor onwêer.
(zich omkeerend tot de meisjes)

'T gaat wel met u, miss Jane en ook met u, miss Alice, is het beter?
ALICE
(zeer bleek en flauw glimlachend)

Ik dank u, Mijnheer Fernand, ik voel mij thans goed.
ROBERT
(gedwongen tot Alice naderend)

Zijt ge oprecht genezen, Mejuffrouw?
ALICE
(hem lang en ernstig aanschouwend)

Ik voel mij toch veel beter.
Op dit oogenblik hoort men in de verte den donder rollen. Het tooneel versomber[t]. De dames
hebben zich nêergezet. Alice op den voorgrond in eenen der zetels. De heeren blijven rechtstaan.
Mijnheer Lansing is gedurende de vorige samenspraak tot een der venstertjes genaderd en
kijkt naar de zee. Alice staart strak en angstig in den grond voór zich.
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Vijfde tooneel
DE VORIGEN, MEVROUW VANDAME, BERTHE, GEORGETTE

MEVROUW VANDAME
(gelijk de wind met Berthe en Georgette binnenkomend)

God! Welk een afschuwelijk onweder! 'T is vreeselijk om zien.
(naar heure kleeding en naar deze harer dochters kijkend)

Ziet eens, 't begon maar te regenen en wij zijn reeds door en door nat.
MEVROUW LANSING
(verbaasd opkijkend)

Wel Heere toch!
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GEORGETTE

Mama, Louis is met ons niet willen mede komen.
MEVROUW VANDAME

Waarom niet?
GEORGETTE

Omdat Laurence en Georges ook bleven, om de prachtige weerlichten te bewonderen,
zeiden zij.
MEVROUW VANDAME

'T is goed, zij moeten het maar weten.
Gedurende deze samenspraak ontblooten Mevrouw Vandame en hare beide dochters zich van
hare bovenkleederen en nemen plaats rond de tafel. Eensklaps scheurt een weerlicht, van een
harden donderslag gevolgd, den hemel. Men hoort de regen, die in beken stroomt. Allen,
zwijgend en verschrikt kijken naar de venstertjes.

MEVROUW LANSING
(angstig)

Maar denkt ge niet dat het aldra zal overgaan, Mevrouw Vandame?
MEVROUW VANDAME

Neen, neen, het is verschrikkelijk, mijne vriendin; nooit heb ik zulk een onweder
gezien.
MEVROUW LANSING
(bekommerd tot Alice)

Zoudt ge u niet beter nog wat ter ruste leggen, mijn kind?
ALICE
(met doffe stem)

Neen, neen Mama, ik blijf best hier.
Het tooneel versomber[t] nog. Nieuwe weerlicht en donder; gerucht van wind en regen. Robert's
oog, verlaat het bleek en angstig gelaat van Alice Lansing niet.

FERNAND
(zijne aandacht bemerkend en tot hem naderend)

Vlucht haar, zeg ik, vlucht haar; op dit oogenblik vooral.
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Zesde tooneel
DE VORIGEN, LAURENCE, GEORGES, LOUIS

Laurence, Georges en Louis komen met scherpe kreten binnengesprongen.

MEVROUW VANDAME
(verschrikt rechtstaande)

Wat is er? Wat gebeur[t] er?
LAURENCE
(den regen van haar mackintosh schuddend)

O, tante, 't is verschrikkelijk; nooit heeft men zulk
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een onweêr gezien. De donder knalt; de [weerlichten] vliegen verblindend, en water
overstroomt het gansche schipsdek.
(Georges rechts, Louis links, helpen haar het mackintosh uitdoen)

GEORGES
(met kwaadheid tot Louis die hardnekkig de linkermouw vasthoudt)

Allons dan.
(Hij rukt hem het kleedingstuk uit de handen)

MEVROUW VANDAME

En gij blijft in zulk een weêr op het dek.
(hevig geschokt)

Waar is Lucy?
LAURENCE

In den trap. Zij wil niet b[e]néenkomen, zij vindt het schouwspel overheerlijk.
Op dit oogenblik begint eensklaps de alarmklok te luiden. Het weêrlicht flikkert en de donder
knalt op nieuw. Een luid angstgekreet weêrgalmt in den achtergrond; passagiers komen
binnengestormd en enkele matrozen ijlen verwilderd de venstertjes voorbij.

ALLEN
(hevig verschrikt recht springend)

Wat gebeur[t] er, Och God!
Alice eenen angstkreet versmachtend houdt zich aan de leuning van den zetel vast. Georges,
Mijnheer Lansing en Fernand ijlen naar de ingangdeur. Robert, den blik van Alice afwendend,
oogt hen, als versteend, na en op het oogenblik dat de eerste de deur bereiken, komt Lucy met
eenen kreet van schrik binnengestormd.

Zevende tooneel
DE VORIGEN, LUCY

LUCY
(met eene uitdrukking van wanhoop op 't gelaat en schier in onmacht vallend)
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Ach! Wat vreeselijk ongeluk! Een man, een matroos is in de zee gevallen en verdrinkt.
Het schip houdt stil, zijne makkers wagen hun leven om het zijne te redden.
ALLEN
(als zinneloos vooruitspringend)

Wat?
ALICE
(de handen uitstrekkend)

Ach!...
ROBERT
(op haar toespringend)

God!
Bij het aanhooren van haren kreet keeren zich allen om en
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snellen, met verwarde uitroepingen, op haar toe. Zij valt in bezwijming in Robert's armen.
Gedurende dit tooneel knalt de donder nog eens en schittert het weerlicht, terwijl de alarmklok
niet ophoudt van te luiden.

Gordijn valt.
Einde van het Tweede Bedrijf.
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Derde bedrijf
Het tafereel verbeeldt een gedeelte van het Kerkhof van Greenwood te Brooklyn. Op den
voorgrond eene opene plaats. Daarin twee rustieke houten banken. Daarachter, een kronkelend
pad, dat tusschen de loovers verdwijnt. Rechts en links marmeren zarken, tusschen het groen
half verborgen. Rechts eene bewoude hoogte waarop ook zarken prijken. Gansch in 't verschiet
de zee, met een panorama van New-York.

Eerste tooneel
MEVROUW VANDAME, LUCY, BERTHE, GEORGETTE, LAURENCE, GEORGES, LOUIS

Bij het opgaan der gordijn zitten Mevrouw Vandame, Berthe, Laurence en Georgette op de
bank links nêer. Lucy, Georges en Louis staan voór de bank recht. Allen luisteren met groote
aandacht naar Lucy, die spreekt.

LUCY

Welnu, ziethier in korte woorden de gebeurtenis: Ik lag ter rust, sinds een half uur
misschien en sliep, toen een zonderling gerucht, een soort van dof gesnik, dat uit de
slaapkamer van Mevrouw Lansing kwam, mij eensklaps ontwaakte. De wanden die
de gasthof kamers van elkander scheiden zijn dun, zooals gij weet. Instinctmatig
zette ik mij overeind om te luisteren en ziethier wat ik daaromtrent vernam.
Poos. Allen, met nog vergroote aandacht, vestigen het oog op Lucy. - In het begin van dit
gesprek komt Robert onopgemerkt uit den achtergrond op het tooneel. Toen hij den naam van
Mevrouw Lansing hoort uitspreken houdt hij stil en luistert. Schielijk gaat hij terzijde achter
eenen zark, waar hij verborgen blijft.

LUCY

(hernemend) Vooreerst een nieuw en wanhopig
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gesnik; dan, eene poos volkomene stilte en eindelijk eene door tranen versmoorde
stem, de stem van Alice, die smeekte: ‘O mama laat ons gaan, laat ons vluchten!’
Sidderend lag ik in mijn bed en bij die nare woorden door eene schielijke vrees
overweldigd, meende ik eens te kuchen, een gerucht te maken, om hen van mijne
tegenwoordigheid te verwittigen, toen, op hare beurt, de stem van Mevrouw Lansing,
mij onbeweegbaar hield. ‘O, neen, neen, mijn kind’, zuchtte deze; ‘doet zulks om
Godswil niet. Ga morgen met ons mede en zoo gij hem oprecht bemint, bëantwoord
zijne vraag ingevolge de gevoelens van uw hart; beken hem alles, alles, toont hem
de vreeselijke hinderpalen; legt hem het onbereikbare, Helaas! 't onmogelijke zijns
verlangens voor oogen en hebt moed, nochtans, hebt hoop, iets zegt me, iets dat ik
niet uitspreken kan, maar dat mijn moederhart doet trillen, roept me toe, dat ondanks
alles, de dageraad van uw geluk verschenen is. Alice, mijn kind zult ge het doen?’...
Toen heb ik niets meer gehoord dan het verdof[t] gesus van ëen paar kussen en de
gebrokene stem van Alice, die zei: ‘Moeder ik zal uwen wil volbrengen.’ Ziedaar
wat ik van dezen nacht gehoord heb.
GEORGES
(ietwat spottend)

Maar zijt ge wel zeker, Lucy, dat ge niet droomdet?
LUCY
(haastig en bitsig)

Luistert. Ik heb u de waarheid verteld. Wilt ge 't nu niet gelooven, ge moet het maar
weten.
MEVROUW VANDAME

Maar enfin, mijn kind, dit alles, hoe oprecht ook, schijnt me niet klaar. Van wien en
waarvan denkt ge dat er in dit gesprek eigenlijk quaestie was?
LUCY
(met overtuiging)

O mama, het kan bepaald niets anders zijn dan eene liefdesverklaring en
huwelijksaanvraag van Mijnheer Robert, die, om ik weet niet welke geheime reden,
groote tegenkantingen ontmoet.
MEVROUW VANDAME

Zou het wel mogelijk zijn! Maar neen toch; zulks ware waanzin.
LUCY

Waanzin Mama! Waarom toch?
MEVROUW VANDAME
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Maar mijn kind die jongen kan in geen geval dat meisje huwen. Hunne liefde is eene
zeeliefde - a sealove - zooals men die gansch oppervlakkige en aangename
avontuurtjes noemt. Bij de aankomst des schips is, in

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

1055
zulk geval, alles gedaan. Hij gaat langs zijnen kant, zij langs den hare, en men vergeet
elkâar. Het is een ongeluk indien het anders gaat, want de scheiding is daar toch,
noodzakelijk en onverbiddelijk.

Tweede tooneel
DE VORIGEN, FERNAND

FERNAND
(haastig op het tooneel komend)

Bravo! Mevrouw Vandame, heerlijk en wijs gesproken. Zoo is ook mijne meening
en deze van al wie het reizen, vooral het zeereizen kent. Geene liefde op zee; enkel
liefelijkheid; dat is de leus.
(Hij gaat rond bij het gezelschap en drukt aan allen beurtelings de hand) (tot Laurence en
Berthe)

Zijn Robert en de familie Lansing hier nog niet?
LAURENCE en BERTHE
(het hoofd schuddend)

Wij hebben hen nog niet gezien, Mijnheer Fernand.
Robert half van achter de zark komend maakt eene gebaarde tot Fernand die deze niet bemerkt.

LUCY
(strijdzuchtig vooruittredend)

Zoo, gij ook, Mijnheer Fernand, aanschouwt de liefde onder reizigers, als een ongeluk?
Zeg mij dan toch ook uwe reden?
FERNAND
(zeer ernstig)

Mijne reden, Mejuffrouw is juist dezelfde als die, door uwe gëachte moeder
aangehaald. Eene ernstige liefde, in de omstandigheden waarvan wij spreken, kan
enkel tot hartzeer en hartscheuring leiden.
LUCY

Een echtverbond tusschen twee vreemdelingen schijnt u dus onmogelijk?
FERNAND

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

Onmogelijk niet, maar, de omstandigheden die wij bespreken steeds in acht gehouden,
onwaarschijnlijk en ik zal er bijvoegen weinig wenschelijk.
(zich ophitsend)

Hoe kunt ge b.v. beweren genoegzame waarborgen van geluk te vinden in eene
wederzijdsche kennismaking van slechts twaalf of veertien dagen - en welke
kennismaking nog - dan, als eene vertrouwelijkheid van maanden en van jaren, soms
nog onvoldoende is. En ook, alles ten beste genomen, welke onvermijdbare scheuring,
toch in den familiekring; welke
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droefheid voor deze der ouders en voor het kind, die gedurende jaren en jaren, die
misschien nooit elkander meer zullen terugzien. Neen, neen het leven is te kort en
de verwijdering te groot. Men moet trouwen, ik zeg niet elk in zijn land, maar toch
wel elk in zijn werelddeel.
LUCY
(zeer opgewonden)

En ik, ik houd het tegenovergestelde vol. Ik beweer dat men overal en onder allerlei
voorwaarden kan gelukkig zijn. Ik ben zelfs van meening dat het beter is zich in den
vreemde aan te kleven; opdat de gansche wereld slechts eene enkele en groote familie
worde.
GEORGES, LAURENCE, GEORGETTE en BERTHE
(juichend)

Bravo Lucy! dat is gesproken.
GEORGES

Leve Lucy en hare begrippen van unitarism.
MEVROUW VANDAME
(glimlachend)

Maar van waar komt u die verbazende geleerdheid, mijn kind?
LUCY

Het is mijne overtuiging, Mama.
(met inzicht, tot Fernand)

En ik hoop wel dat de dag van heden mij gelijk zal geven.
FERNAND

Hoezoo?... Op dit oogenblik doet Robert eene beweging die Fernand eensklaps
bemerkt.
LUCY

'T is toch wel hier, niet waar? de bepaalde bijeenkomstplaats waar de familie Lansing,
vóór het definitief afscheid, ons allen eene laatste maal zal ontmoeten?
FERNAND

Jawel. 'K verwacht ze eiken stond. We moeten immers voor onzen laatsten dag
gezamenlijk dit heerlijk kerkhof bezoeken. Maar...
LUCY
(heimelijk glimlachend, hem onderbrekend)
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Juist zoo!
(tot Mevrouw Vandame)

Mama, zouden wij niet, in afwachting dat Mijnheer Robert
(met nadruk en Fernand schertsend bekijkend)

en de familie Lansing ons vervoegen, een toertje maken in het rond?
MEVROUW VANDAME
(rechtstaande)

Ik wil wel.
(De anderen staan ook recht, Fernand beantwoord[t] eene nieuwe beweging van Robert met
een geruststellend teeken der hand)

LUCY
(tot Fernand)

Komt ge niet mêe? Mijnheer Fernand?
FERNAND

Mejuffrouw, ik zal liever hier de komst der vrienden afwachten en u alsdan met hun
vervoegen.
(Me-
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vrouw Vandame, Berthe, Laurence, Georgette, Georges en Louis links af)

LUCY
(achteruitdeinzend heengaande)

Zeer wel, Mijnheer Fernand.
(schalks)

En vergeet mijne voorspelling niet, niet waar?
FERNAND
(verwonderd)

Uwe voorspelling, Mejuffrouw?
LUCY
(steeds achteruitdeinzend)

Jawel, mijne zegepraal in onze gedachtentwist... Tot straks, Mijnheer Fernand.
FERNAND

Tot wederziens, Mejuffrouw.
(Lucy af)

FERNAND
(bij zich)

Zij weet van iets, 't is klaar. Doch wat?
(bitter schimpend)

Hare zegepraal! Indien ze wist wat ik weet!
Hij keert zich om en nadert tot Robert, die zijne schuilplaats reeds verlaten heeft.

Derde tooneel
FERNAND, ROBERT

ROBERT
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(haastig bij zijnen vriend komend, en rechts naar het tooneelscherm wijzend)

O! Fernand! ze komen daar. Ik smeek u, poogt de ouders en miss Jane bij de
Vandame's heen te leiden, opdat ik hier eenige stonden met miss Alice alleen kunne
blijven.
FERNAND

Zoo ge wilt naar mijnen goeden raad niet luisteren; ge wilt uw ongeluk beproeven,
het betasten. O, Robert, ik bid u in Gods naam, ziet van uw ontwerp af, vlucht eene
uitlegging met haar, blijf bij ons al te zamen, blijf bij ons al te zamen en morgen, als
de Lansing's voor goed heen zijn, zal ik u, ik zweer het, op een eeuwig zwijgen het
geheim verklaren.
ROBERT
(verwilderd)

Te laat, Fernand, te laat. Ik heb haar gisteren eenen brief geschreven; ik heb haar
mijne liefde bekend en deze, onze laatste bijeenkomstplaats bepaald om haar antwoord
te ontvangen.
FERNAND
(de beide armen ten hemel slaande)

Ongelukkige! Ellendige!
ROBERT

Chut! Daar zijn ze.
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Vierde tooneel
DE VORIGEN, MIJNHEER EN MEVROUW LANSING, ALICE, JANE

Robert en Fernand nemen hunne hoeden af en gaan de nieuw aankomenden de hand drukken.

FERNAND
(de hand van Mevrouw Lansing drukkend)

Hebt ge er moed op om u te vermaken, Mevrouw, voor dezen laatsten namiddag,
dien wij het genoegen hebben, met u in New-York over te brengen?
MEVROUW LANSING
(ietwat koortsig en verstrooid)

O Ja, Mijnheer; 't is hier een heerlijke plaats, niet waar? en een prachtigen dag?
MIJNHEER LANSING
(tot Fernand)

Zijn de Vandame's hier nog niet?
FERNAND
(links af wijzend)

Daar gaan ze, Mijnheer Lansing. Zij hebben me gevraagd of ik u tot bij hen wilde
leiden
(nadert tot Miss Jane en treedt met haar in gesprek)

ALICE
(tot Robert; traag en stil en met terneêrgeslagen oog)

Ik heb u te spreken, Mijnheer Robert; gelieft hier te blijven.
MIJNHEER LANSING
(heengaande en zich tot de anderen omkeerend)

Komt ge?
Allen volgen hem op. Mijnheer en Mevrouw Lansing en Jane links af. [Fernand], op het punt
van ook te verdwijnen, houdt stil en kijkt om naar Alice en Robert, die insgelijks, na eenige
schreden, stilgehouden hebben.
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FERNAND
(wanhopig het hoofd schuddend)

Ongelukkige!
(Af)

Vijfde tooneel
ALICE, ROBERT

Poos.

ALICE
(het oog steeds op den grond gevestigd)

Ik heb gisteren avond uwen brief ontvangen en gelezen; en, ingevolge uw verzoek
ben ik thans hier om u mijn antwoord te geven.
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Poos. - Robert, met ingespannen aandacht, schijnt de woorden van hare lippen weg te nemen.

ALICE
(eensklaps den blik tot Robert op slaande, met eene gedempte ontroering in de stem)

Indien er iets treurigs in de wereld is, 't is wel genoodzaakt zijn van iemand te
bedroeven die men
(Het woord ‘bemint’ ontsnapt haar schier)

als vriend heeft leeren aanschouwen.
(Poos)

Zoo moet ik, Helaas! met u handelen,
(haastig)

Ik dank u, o ja, ik dank u uit den grond van mijn hart, maar
(Korte poos)

ik kan uw voorstel niet aanvaarden; ik kan
(Nieuwe poos; met diepe neerslachtigheid)

uwe vrouw niet worden.
ROBERT
(met bevende stem)

Aan dit antwoord, Mejuffrouw, had ik mij, - ik zal het u bekennen - verwacht. Ja,
die ruwe slag, die bittere ontgoocheling treffen mij niet onverwacht.
(schielijk de handen tot haar uitstrekkend)

Maar zeg me, o ik smeek u, zeg me toch waarom ik u niet hebben kan.
Alice zwijgt. Eene huivering doorrilt al hare ledematen.

ROBERT

Gij zwijgt, Mejuffrouw... Gij weigert mij hetgeen ik in mijn ongeluk nog als eenen
troost aanschouw: de troost van den veroordeelde die ten minste weet waarom hij
veroordeel[d] wordt,
(met bittere wanhoop)
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Maar Ach! 'k begrijp ook wel uwe aarzeling. Van dat vuur welk mij het hart
verbrand[t], heb ik, Helaas! geen enkel sprankeltje in 't uwe kunnen doen ontvlammen.
Ik ben u onverschillig, niet waar? volkomen onverschillig en in uwe goedhartigheid
stoot het u aan, mij te bekennen dat gij mijn liefde enkel met een' koele vriendschap
kunt beantwoorden. O, zeg me, is het zoo niet?
Terwijl Robert spreekt heeft Alice langzaam de hand op de leuning van eene der banken gelegd.
Zij zucht en richt het oog tot hem.

ALICE
(met zichtbare aarzeling en als verkropte hare stem)

Gij hebt... mij hier ontboden... en... ik ben gekomen. Is zulks een blijk van
onverschilligheid? Had ik... geen ander middel... om u mijn antwoord te doen
kennen?... Kon ik... u b.v. geenen brief schrijven?
(Poos, met nog verdof[t]e stem)

Helaas! ik heb het niet gedaan; 'k heb het niet kunnen doen en dat is mijne straf. De
zwakheid van mijn
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hart... heeft mij verraden...
ROBERT
(als het ware uitzinnig van vreugd tot haar naderend en hare hand vastgrijpend)

Wat?... ik zou u dan niet onverschillig wezen! Gij zoudt mij, och God!... kunnen
beminnen!
(zeer vlug)

Doch neen, O neen neen, vergeef me dat mij ontsnapte woord, ik vraag zooveel niet,
ik wil niet sterven van geluk of sterven van ontgoocheling... Doch wat? Dat woord
verschrikt u niet; gij zijt niet verontwaardigd.
(Korte poos)

Maar dan
(Nieuwe poos; ontploffing van geluk)

maar dan bemint ge mij, maar dan bestaan er geene hinderpalen meer, dan wordt ge
mijne vrouw en zink ik vol ontroering en geluk voor uwe voeten neér.
(Hij valt op zijne kniëen en kust vurig haar de hand)

ALICE
(verschrikt)

Sta recht! O, ik smeek u, sta recht!
(met de linkerhand voór de oogen op de bank nêerzinkend)

God! Wat heb ik gedaan!
ROBERT
(steeds smeekend voor hare voeten gezegen en hare hand, die thans op hare knie rust, koortsig
vasthoudend)

O, ik kan niet rechtstaan, ik bemin u, ik wil u huwen of hier aan uwe voeten sterven.
ALICE
(hem verwilderd aanschouwend en rechtspringend)

Mij huwen!... gij kunt niet, gij zult niet... het is onmogelijk...
ROBERT
(zich voor hare voeten slepend)
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Waarom?
ALICE
(met afschuw)

Ik mag het u niet zeggen.
ROBERT
(schier weenend)

O waarom? Zeg het mij of ik sterf.
ALICE
(bij zich, met diepe wanhoop)

Ach! Waarom ben ik zelve sinds lang niet gestorven?... Wanneer, Och God! zal ik
genoeg geleden hebben!
(smeekend tot Robert)

O! voor de laatste maal, Mijnheer Robert, voor uwe eigene rust en om u een onnoodig
lijden te ontsparen, laat mij zwijgen, vraag me niets meer, aanvaard, als eene
onverbiddelijke noodzakelijkheid mijne harde en
(snikt)

met zooveel weêrzin gegevene ontzegging.
Zij poogt hare hand los te maken; doch wanhopig houdt Robert die vast.

ROBERT
(zuchtend en weenend)

Door u bemind zijn... en van u... moeten scheiden... neen neen... dat is niet moge-

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

1061
lijk... O spreekt, Mejuffrouw,... zeg me de reden... veropenbaar mij uw geheim... of
laat mij hier aan uwe voeten sterven... sterven... sterven.
ALICE
(na een oogenblik pijnlijke aarzeling bij zich, met vastberadenheid)

Komaan... het uur der nieuwe opoffering heeft geklonken,
(op gebiedenden toon, tot Robert)

Sta recht.
(Robert staat op)

Ge wilt lijden... lijden zult ge... Luistert.
Beiden komen een paar stappen vooruit.

ALICE
(somber maar kalm)

Ik ben niet jong, zooals ge't meent. Ik ben, twee jaar geleden, op 't vaartuig welk ons
naar Europa voerde, heimelijk en buiten de wete mijner ouders, door eenen
protestantschen herder, met eenen der officieren van het schip, dien ik sinds lang
beminde, gehuwd geweest. Robert wipt op, als onder eenen slag.
ALICE
(gebiedend)

Laat me voortzeggen. Nu ge mij tot spreken hebt gedwongen, zult ge alles weten.
(Op dit oogenblik verschijnt Fernand in den achtergrond. Hij houdt er zich achter eene der
zarken schuil)

Wij hadden mijne ouders bedrogen, wij zijn vreeselijk en schier onmiddellijk gestraft
geweest. Gij herinnert u, niet waar? den man, die in den storm van 't schip in 't water
viel? Hetzelfde onheil deed zich voor op onze reis, 's daags na ons huwelijk. Wij
stonden op het dek en woonden het vervaarlijk schouwspel bij. Wij zagen den
ongelukkige, eenen matroos, door den storm uit eenen der masten gerukt, in de lucht
slingeren en in het water plonsen. Bijna terzelfdertijd, sprong hij, mijn man, met drie
matrozen in een reddingschuitje en, vooraleer ik den tijd had eenen kreet van angst
te slaken, waren zij in den afgrond neêrgedaald. Wat er op dat oogenblik gebeurde
heb ik nooit geweten. Ik hoorde enkel een afgrijselijk gekraak, vermengd met
onuitsprekelijke kreten en 't gehuil der zee en toen ik, zinneloos van schrik, naar 't
verschansel ijlde en in den afgrond keek, zag ik enkel nog het omgekeerd en gansch
verbrijzeld schuitje en hem... zijn gelaat... doodsbleek en met bloed bedekt,... dat
onder het water verdween... Ach!...
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(Lange poos, met verzwakte stem)

Negen maanden later... in een verloren plekje van Zwitserland, waar men mij
verborgen had...
(Robert, als versteend, ziet haar be-
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weegloos aan)

bracht ik een kind ter wereld, welk daar nu leeft..., wees door de dood zijns vaders...
(snikkend)

en verlaten door eene moeder die hem niet mag herkennen
(zinkt ontzenuwd op eene der banken neêr; met stervende stem)

Begrijpt... ge nu?...
ROBERT
(als uitzinnig, de hand aan zijn voorhoofd houdend)

God!... God!... Ach!...
(Hij maakt eenige vlugge schreden als wilde hij vluchten en blijft schielijk stilstaan)

Zesde tooneel
DE VORIGEN, FERNAND

FERNAND
(haastig zijne schuilplaats verlatend en Robert hevig bij den arm vattend)

Kom... Kom... laat ons nu aan... laat ons vluchten... Kom... daar zijn de anderen...
kom... kom...
ROBERT
(als ware hij bewusteloos, met gebogen rug en de hand steeds aan het voorhoofd houdend)

Laat me denken... laat... laat me gaan... Och!
(Beiden aldus langzaam af)

Zevende tooneel
ALICE, MIJNHEER EN MEVROUW LANSING, MEVROUW VANDAME, LUCY, BERTHE, GEORGETTE,
LAURENCE, GEORGES, LOUIS
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MEVROUW LANSING
(eerst opkomend en verschrikt en onbeweegbaar, Fernand en Robert die verdwijnen naoogend)

God!...
(schielijk naar Alice omkijkend en tot haar ijlend)

Ach!... mijn kind... mijn ongelukkig kind...
(Zij valt weenend hare dochter om den hals)

MIJNHEER LANSING
(vooruittredend en schielijk stilhoudend)

Laura!...
LUCY
(de handen samenvouwend)

God! ik ben bang...
ALICE
(zich weenend aan de streelingen harer moeder ontrukkend)

Och! Mama, Mama,... laat mij toch sterven.
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JANE
(krijschend tot hare zuster naderend)

O spreekt zoo niet, Alice, o ween niet, laat u troosten.

Achtste tooneel
DE VORIGEN, ROBERT, FERNAND

ROBERT
(door Fernand gevolgd, met een moesten kreet binnenspringend)

Alice!...
(Hij valt voór 's meisjes voeten op de knieën en kust, als zinneloos, hare handen; begeesterd
tot haar opkijkend, met [heesche] stem)

Vergeef me... ik bemin u... ik vraag u, ondanks alles, of ge mij ook bemint en of ge
mijne vrouw wilt worden...
ALICE

Ik bemin u...
Allen staan recht en komen, behalve Fernand, op den voorgrond.

ROBERT
(zijn hoed afnemend, met verkalmde, nog ietwat bewogene stem)

Mijnheer Lansing en Mevrouw... ik kom u vragen of ge mij de hand van Alice, uwe
dochter wilt toestaan?
MIJNHEER EN MEVROUW LANSING
(te zamen)

Ja.
(Mevrouw Lansing weent tranen van blijdschap)

FERNAND
(tot de groep naderend)

God!... Wat is dat hier?
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LUCY
(vreugdestralend)

Mijn' zegepraal, Mijnheer Fernand.
Einde van het Derde en laatste Bedrijf.
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Vader
Drama in vier bedrijven
Personen
HAEGEN, rentenier

50 jaar

MAURICE HAEGEN, zijn zoon

25 jaar

ADRIENNE HAEGEN} zijne dochters

24 jaar

TITINE HAEGEN} zijne dochters

14 jaar

ELVIRE KLEIJN} zijne dochters

22 jaar

ANDRÉ KLEIJN, zijn schoonzoon,
kunstschilder

30 jaar

VADER FREIJMAN

50 jaar

MEVROUW FREIJMAN

45 jaar

JEAN, hun zoon, kunstschilder

30 jaar

GERMAINE, hunne dochter

19 jaar

MEJUFFROUW CASTRE

40 jaar

PAPIN-DUPONT, nijveraar

60 jaar

MIJNHEER MOLLET

60 jaar

MEVROUW MOLLET

60 jaar

MIJNHEER LEFEBURE

55 jaar

MEVROUW LEFEBURE

40 jaar

EEN DIENAAR
EENE DIENSTMEID
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Eerste bedrijf
Het toneel verbeeldt een kleinen salon. Deur links; deur in den achtergrond.

Eerste tooneel
KLEIJN, ELVIRE,

later TITINE en HAEGEN

Bij het opgaan van het doek zit Kleijn met een misnoegd gezicht in eenen zetel. Achter zijn
rug, een weinig schuins en over hem gebogen, staat Elvire, met hoed op en mantel aan, gekleed
om uit te gaan.

ELVIRE
(fleemend)

Och ventje, zit toch zoo niet te pruilen... Gij kunt niet denken hoe vervelend het is
zoo steeds een pruilend gezicht te zien... Is dat nog steeds om wat er zou gebeurd
zijn in die ellendige tentoonstelling der Vrije Kunst dat ge zoo zit te pruilen? Kom,
zij toch een weinig vroolijker vóór ik heen ga. Ik heb nog een boodschap te doen
met Titine bij de modiste. Over een klein half uurtje ben ik hier terug.
KLEIJN
(bitsig)

Pardon, Elvire, ik heb u reeds meermaals verzocht dat woord ‘pruilen’ niet meer uit
te spreken. Ik doe niet aan pruilen; ik laat dat over aan de vrouwen: die hebben er
een specialiteit van. En wat betreft de onaangenaamheden welke mij op ‘die ellendige
tentoonstelling aer Vrije Kunst’, zooals ge ze minachtend noemt, te beurt gevallen
zijn, daarmede hoeft ge niet zoo lichtzinnig om te gaan. Dat krenkt me in mijn eer,
in mijne waardigheid.
ELVIRE

Och God, André, die jongelui hebben toch geen kwaad gezegd van uwe schilderijen.
Ik heb volstrekt niets gehoord noch gezien dat kwetsend was voor u. Jean heeft zelfs
met veel belangstelling uwe werken bezichtigd, dunkt mij.
KLEIJN
(minachtend)

Met veel belangstelling,... zoo
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zoo, vindt ge dat waarlijk!...
(toornig).

In stil misprijzen heeft hij ze aanschouwd, dàt zeg ik u. En als hij dat misprijzen niet
luidruchtig uitte, zooals de rampzalige bende jonge nietelingen welke hem omringden,
is het enkel omdat hij het niet durfde doen, omdat het àl te schandelijk zou zijn met
zijn aanstaanden schoonbroeder publiek den spot te drijven,
(op veranderden toon, boosaardig)

A propos, het zou me niet verwonderen indien hij nog langen tijd als ‘aanstaanden’
schoonbroeder tegenover mij stond. Het zou me zelfs niet verwonderen indien hij
weldra zijn hoedanigheid van ‘aanstaande’ verloor. Ik heb weêr iets moois vernomen
over het gedrag van zijn vader, en ik vraag mij af wat uw vader ervan zeggen zal
indien hij dat eenmaal verneemt.
ELVIRE

Zoo,... wat is er weêr al gebeurd?
KLEIJN

Gebeurd!... gebeurd!... Er hoeft niet steeds iets te gebeuren om toch veel te laten
vermoeden. Ik heb u reeds herhaaldelijk gezegd dat vader Freijman een schandelijk
leven leidt, dat hij met andere vrouwen loopt. Welnu, dat heeft zich eens te meer
bevestigd.
ELVIRE

Och ventje, de menschen zijn soms zoo nijdig, zoo boosaardig. Denkt ge niet dat de
kwaadsprekerij het misschien wel erger maakt dan het wezenlijk is? Herinnert gij u
nog wat men niet al van u gezegd heeft toen wij zouden trouwen?... Gij waart een
gierigaard, gij hadt een slecht karakter, gij...
KLEIJN
(haar deftig onderbrekend)

Op mij viel niets te zeggen. Mijn gedrag en de eerbaarheid mijner familie waren
onbesproken. Maar zoo is het met Jean's familie niet gesteld. Zijn vader's slecht
gedrag is bekend, en ik vind het bepaald voor uw zuster Adrienne geen vleiend
vooruitzicht weldra van die familie deel te zullen maken. Ware ik in uw vaders
plaats...
TITINE
(binnenkomend)

Welnu, Elvire, waar blijft ge toch zoo lang? Wij moeten gaan of wij kunnen nooit
terug zijn vóór de invités aankomen. Is Adrienne nog niet beneden?
ELVIRE

Dadelijk, kind, ik kom.
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(tot Kleijn)

André, ik ga, hoor; we zullen dadelijk terug zijn.
TITINE

Waar is Papa? En is Adrienne waarachtig nog niet
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beneden? God, wat zijt gij allen traag vanavond!
ELVIRE

Adrienne hebben wij nog niet gezien en Papa is daar even naar de serre gegaan.
(omkijkend naar Haegen, die juist binnenkomt)

Tiens, daar is hij juist, moet gij hem hebben?
TITINE
(loopt Haegen te gemoet)

Pa, geef mij een frank, dat ik mij een zak fondants kan meebrengen?
HAEGEN
(stil glimlachend het hoofd schuddend)

Hm,... weeral snoeplust.
(gaat in zijn zak en geeft Titine een frank)

't Ware nochtans beter niet, hoor; veel beter niet.
TITINE
(jubelend)

O, dat kan geen kwaad, vadertje, 't Is toch zoo lekker! Ik zal er u van meedeelen.
(tot Elvire)

Allons, Elvire, kom nu, maak spoed.
ELVIRE
(tot Kleijn)

Ventje lief, tot straks, hoor. Kom, een kus.
(Zij zoent hem tweemaal zonder dat Kleijn haar de kussen teruggeeft. Tot Haegen)

Pa, we gaan nu dat boodschapje doen bij de modiste. We keeren zoo spoedig mogelijk
terug.
HAEGEN

Ja, kinderen; niet te lang wegblijven, niet waar?
(Elvire en Titine af)
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Tweede tooneel
KLEIJN, HAEGEN

HAEGEN
(neemt een zetel en zet zich)

Welnu, André, wat scheelt u? Gij ziet er zoo vreemd uit; tevens als boos en afgemat...
KLEIJN

Inderdaad: het bruist en hamert in mijn hoofd. Ik heb te veel gewerkt. O, dat
artiestenleven is zóó overweldigend, zóó uitputtend. En mijn gramschap, - want ik
ben in gramschap, ik beken het, - spruit voort uit den hoon dien mij heden opnieuw
te beurt viel op de tentoonstelling der Vrije Kunst van wege een groepje ellendige
nietelingen.
HAEGEN

Hoe zoo?
KLEIJN

Ja,... die gansche rampzalige bende onwetenden waar Jean aan 't hoofd van staat.
HAEGEN
(ernstig)

O!... heeft Jean met u den spot gedreven?
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KLEIJN
(nijdig)

Persoonlijk niet; maar zijn gewone coterie van fin-de-siècle schildertjes, dichters en
litteratortjes en muzikantjes hebben het gedaan; en hij heeft ze door zijn stilzwijgen
in hun schimpen aangemoedigd. Natuurlijk durfde hij, uit hoofde der familiebanden
welke tusschen hem en mij bestaan, of, beter gezegd, welke waarschijnlijk zullen
bestaan, de handelwijs zijner makkers niet openlijk goedkeuren; maar hij deed het
heimelijk: dàt zag ik, dàt voelde ik.
HAEGEN
(omkijkend naar de deur; op geheimzinnigen toon)

Zeg eens, André, heeft Adrienne u reeds gezien?
KLEIJN

Neen. De meid berichtte ons dat zij nog op hare kamer was, bezig met zich aan te
kleeden.
HAEGEN

En Maurice?
KLEIJN

Ook niet; hij was nog niet teruggekeerd van zijn uitstapje per vélo.
HAEGEN

Hm,... des te beter. Ik wou u graag afzonderlijk iets zeggen en iets vragen.
(Kort stilzwijgen)

André,... die liefde van Adrienne en Jean is me zoo vaak een oorzaak van diepe
bekommering! Ik heb volstrekt niets tegen hem: hij is zachtaardig en werkzaam; ik
geloof dat hij eerlijk en grootmoedig is onder alle opzichten; maar ik meen, ik vrees
dat hij zich in zijn opvatting der Kunst bedriegt en dat zijn tegenwoordig succes iets
abnormaals, iets onnatuurlijks
(bevestigend gebaar van Kleijn)

bijna iets ziekelijks is, dat niet zal blijven duren, 't Is waar, nu wint hij wat geld, doch
is dat wel vast, wel zeker van duur genoeg om er op te trouwen? Is dat, met een
woord, een positie, een positie?
(Schudt treurig zijn hoofd, blijft enkele oogenblikken stilzwijgend. Op veranderden,
geheimzinnigen toon)

En er is ook nog iets anders, iets dat me, sinds eenigen tijd, o zoo innig kwelt... Sinds
eenigen tijd verneem ik vage geruchten, vreemde, ongunstige geruchten nopens het
gedrag van Jean's vader,
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(langzaam, met nadruk)

Hebt gij daar ook wel iets van gehoord?
KLEIJN
(na een oogenblik aarzelens)

Ja, ik heb er van gehoord...
HAEGEN

Wat?
KLEIJN

Ik wil 't u zeggen, vader. Ik beschouw het als mijn plicht u te zeggen wat ik
dienaangaande weet. Doch ik zal het eerst doen onder nadrukkelijk voorbehoud dat
ik niet verder

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

1069
in de zaak gemengd worde. Onder artiesten is men op dat kiesch terrein van een
uitnemende bescheidenheid en indien de jaloerschaards waartegen ik gedurig te
kampen heb vernamen dat ik mij daarmeê bemoeide zouden zij een echte kabaal
tegen mij en mijne schilderijen opwerpen.
HAEGEN

Wees gerust; zoo iets blijft onder ons. Spreek op.
KLEIJN

O, ik weet er eigenlijk weinig van af. Ook al niets meer dan een tamelijk vaag, doch
ongunstig gerucht, zooals gij het noemt. Ziehier in enkele woorden wat het is: een
mijner vrienden, de schilder Duruy, heeft eergisteren avond, langs een eenzamen
boulevard, vader Freijman ontmoet, arm in arm met eene vrouw die niet de zijne
was.
HAEGEN
(na eenige oogenblikken peinzend stilzwijgen)

En zijt ge wel zeker, is uw vriend, ten minste, wel zeker dat het vader Freijman's
vrouw niet was?
KLEIJN

Dat heeft hij mij toch bevestigd. Het was, voor zooveel hij het in de duisternis
bemerken kon, een mooie, elegante jonge vrouw.
(Stilte. Haegen knikt langzaam met het hoofd)

HAEGEN

En verder weet gij er niets van af?
KLEIJN

Niets.
HAEGEN
(na een nieuwe, langere poos stilzwijgen, gedurende dewelke hij met zijn voorhoofd op de
linkerhand leunt)

André,... gij moet mij een dienst bewijzen.
KLEIJN

Zeker, vader, gaarne.
HAEGEN

Zooals gij weet is deze avond voor Jean en Adrienne een beslissende avond. Het is
wel geen officieel verlovingsfeest dat ik geef, maar, in den geest van al de vrienden
die hier straks zullen komen heeft het toch wel die beteekenis. Allen weten dat
Adrienne en Jean sinds lang elkaar beminnen, en slechts wachten op een vaste
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verbetering in Jean's materieelen toestand om elkaar te huwen. Welnu, na zijn laatste,
herhaalde successen
(schouderophalen van Kleijn)

ja, ja, ik weet het wel, de zaak is betwistbaar en ik beken ronduit, wat mij betreft,
dat ik volstrekt niets begrijp aan zijn kunst en veel meer de uwe waardeer, die ten
minste voor een ieder genietbaar is; maar, stellig toch is het dat hij, voor het oogenblik,
bij een zeker publiek, veel bijval heeft, en
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dat ik er weldra om zoo te zeggen zedelijk toe verplicht zal zijn, mijne toestemming
tot hun huwelijk te geven. Adrienne, gij weet het, is van hem niet af te wenden. Zij
bemint hem met al den gloed van haar teergevoelig en grootmoedig hart; en, ondanks
alle bezwaren, heeft zij geen ander ideaal dan zoo spoedig mogelijk zijn vrouw te
worden. Hij alleen bestaat voor haar op aarde; hij alléén, met zijn talent en zijn
armoede; en telkens en telkens, na ieder nieuw succes van hem
(nieuw, geringschattend gebaar van Kleijn; Haegen langzamer, weemoedig)

- ja, ja, helaas! ik deel hare illusiën niet, ik heb nog veel minder illusiën dan gij op
die illuzie der artiesten die beweren van hun kunst te kunnen leven -;
(op veranderden toon)

- neem me niet kwalijk, u bedoel ik natuurlijk met die woorden niet: gij hebt, door
uw plaats op de Academie, eene vaste betrekking in de kunst verkregen; gij wint
zeker geld, gij zijt, met een woord, ‘geparveneerd’ en met u ben ik niet bang voor
de toekomst van Elvire-maar met Adrienne is het gansch anders gesteld. Voor hare
toekomst ben ik - misschien zonder reden - wèl bang, en zie ik soms met een
voorgevoel van angst het oogenblik te gemoet op hetwelk ik hare verbintenis met
Jean niet langer meer zal kunnen uitstellen.
(na een oogenblik peinzend stilzwijgen)

Maar,... als ik hem tòch de hand schenk mijner dochter, - en dat is iets welk ik me
soms onweerstaanbaar als eene tekortkoming aan mijn vaderlijke plichten verwijt;
niet om hem, voor wien ik veel ware sympathie en genegenheid heb, maar, ik beken
het ronduit, om het aanzienlijk verschil tusschen beider maatschappelijken stand en
omgeving; welnu als ik toch eindelijk daartoe besluit, zeg ik, dan zal ik ten minste
eischen, dat de familie, waar Adrienne zal binnentreden, indien zij arm is, eerlijk zij.
Nooit zal ze, met mijn toestemming, deel maken eener familie waar een smet op ligt,
waar bij voorbeeld de vader, door zijn ongebonden, eerloze levenswijs, de publieke
opspraak en de ergernis zoude verwekken van de menschen die ons kennen. Ik heb
na Adrienne nog een meisje en een zoon te plaatsen, en ik wil niet dat zij zouden
lijden door een toestand waar zij geene schuld aan hebben. Luister, André. De dienst,
welken ik u zal vragen is kiesch en zal u misschien een weerzin inboezemen; maar
ik
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verzoek u, ik smeek u schier hem mij te willen bewijzen. Indien ik voor iets dergelijks
op Maurice mocht rekenen zou ik er u niet meê lastig vallen; maar daaraan hoef ik
niet te denken: Maurice is niet ernstig genoeg. Gij alleen kunt mij helpen. Als mijn
schoonzoon zijt ge solidair met mij en met ons allen.
(langzaam)

Welnu, poogt iets meer te vernemen aangaande het gedrag van vader Freijman;...
van mijnen kant zal ik ook op renseignementen uitgaan.
(beslist, met tot Kleijn uitgereikte hand)

Gij wilt, niet waar? Gij zult het doen?
KLEIJN
(na een aarzeling)...

Ja,... ja;... ik wil,... ik zal het doen. Maar op de bepaalde voorwaarde dat het geheim
onder ons beiden blijve. Indien de... de bende er iets van vernam zouden zij een
schriklijke kabaal tegen mij en mijn werken inrichten.
HAEGEN

Maar wees toch gerust; waarom zou ik u gaan verklikken. En nu, ga enkele
oogenblikken heen; ik wil Adrienne hier laten komen en zij hoeft niet te weten dat
wij met elkaar gesproken hebben. Het is mijn plicht haar zonder uitstel het ongunstig
nieuws bekend te maken dat ik vernomen heb. Indien er reeds invités kwamen laat
hen in de serre brengen en houdt ze daar wat bezig. Straks, als Jean met zijne moeder
en zijn zuster aankomt, zullen Adrienne of ik ook een onderhoud met hem hebben.
Ik wil me volstrekt van dat kwellend gewicht ontlasten, voordat al onze vrienden
hier zijn.
KLEIJN
(opstaande, verschrikt)

Ja, maar, mij toch niet noemen, niet waar? Adrienne heeft het reeds op mij niet goed
gemunt en in zaken van kunst kiest ze maar altijd, blindelings en stelselmatig,
aanvallender wijze zelfs, de partij van haar verloofde.
HAEGEN
(op een schel drukkend)

Maar wees toch gerust, zeg ik u. Ga.
(Kleijn af)
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Derde tooneel
HAEGEN, EEN DIENAAR

DE DIENAAR
(binnen langs de deur in den achtergrond)

Meneer...
HAEGEN

Verzoek mejuffer Adrienne hier te willen komen.
(De dienaar buigt en gaat de deur uit)

HAEGEN

Hè!... Max!... Max!
(De dienaar komt terug)

HAEGEN

En als meneer Jean met mevrouw Freijman en mejuffrouw Germaine aankomen,
leidt ze in den grooten salon of in de serre en kom me dadelijk verwittigen.
(De dienaar buigt zwijgend en gaat na een oogenblik roerloos wachten de deur uit)

Vierde tooneel
HAEGEN, ADRIENNE

ADRIENNE
(binnenkomend)

Papa... gij verlangt me te spreken?
HAEGEN

Ja, kind. Zit neêr.
(wijst naar den zetel welken Kleijn verlaten heeft) (Adrienne gaat zitten)

HAEGEN

Adrienne, ik wenschte u te spreken over een zeer gewichtige zaak.
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(Korte stilte)

Gij weet niet, mijn kind...
ADRIENNE
(plotseling opstaande)

Och! wat is die zetel warm...! Wie heeft hier gezeten?
HAEGEN
(een weinig onthutst)

O, 't is... hm,... 't is niets; Topsij lag daar even. 't Is onverdraaglijk, die hond verdelgt
het gansche huisraad.
(Adrienne schuift den zetel op zij en neemt er een ander)

Nu, dat komt er niet op aan. Ik zegde dus, Adrienne, dat ik u over iets zeer gewichtigs
verlangde te spreken.
ADRIENNE

Jawel, vader...
HAEGEN
(ontroerd een harer handen in de zijne nemend)

Adrienne, mijn kind, gij weet niet hoe innig ik u
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liefheb. Ik zou u dat zelfs zoo niet mogen zeggen
(verlegen naar de deur omkijkend, met doffere stem)

maar soms voel ik het of ik u meer dan mijn andere kinderen liefhad. Gij zijt zoo
verstandig, zoo mooi, zoo goed, zoo beminnelijk, zoo superieur,
(gegeneerde beweging van Adrienne)

jawel, jawel,
(met stijgende ontroering)

, zoo superieur, dat me soms een vreemd gevoel van angst bekruipt, - een angst dien
ik voor mijn andere kinderen nooit gevoeld heb - zoodra er kwestie van u, van uw
geluk, van uw belangen, van uw toekomst is...
ADRIENNE

Maar zulke angst is overbodig, vader. Geen ramp bedreigt me, voor zooveel ik weet.
De toekomst schijnt me nu lachender toe dan vroeger; en, indien ge waarlijk denkt
dat ik wijs en verstandig ben, moet dat bewustzijn, verre van u te beangstigen, u
weleer een gevoel van gerustheid voor mijne toekomst inboezemen. Dat moet u doen
vertrouwen dat ik het vermogen zal hebben de wederwaardigheden, welke ik op
mijne levensbaan ontmoeten zou, te overwinnen.
HAEGEN

Kindlief, de verstandigsten, en ook zij die het reinste en het edelmoedigste hart
bezitten, zijn niet steeds degene die het beste levenslot op aarde hebben. Er komen
momenten in het leven waarop men de koele, ja, de hardvochtige rede boven het
hart, en zelfs boven het verstand moet kunnen stellen. Gelooft ge dat, begrijpt ge dat,
Adrienne?
ADRIENNE

Misschien wel, vader, doch uw woorden zijn vaag en het is moeilijk in het algemeen
daarover te spreken. Men zou wel vóór een voorbeeld moeten staan, zich in een geval
bevinden waar...
HAEGEN

In een geval, jawel. Luister, hier is er een.
(zijn zetel nader schuivend).

Ik veronderstel een jong, mooi, verstandig, rijk meisje, dat een braven en begaafden,
maar armen jongeling bemint. Wat zullen de ouders van het meisje eerst en vooral
en gansch natuurlijk doen, wanneer die jongeling hare hand komt vragen? Zij zullen
weigeren. Zij zullen weigeren uit plichtbesef, omdat zij hun teerbeminde, in den
welstand opgevoede kind niet willen in de armoede en de er uit voortspruitende
rampen zien dompelen. Nochtans, de jongelieden hebben elkander vurig lief, en de
jonge man is
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eerlijk en werkzaam. Hij slaagt erin, genoeg te winnen om zijn vrouw eenen
betrekkelijken welstand te bezorgen. Hij doet opnieuw zijn aanvraag en eindelijk
stemmen de ouders toe.
(Kort stilzwijgen)

Maar wat is het, dat hen, na lange aarzelingen, meer dan de liefde hunner dochter,
meer dan de braafheid, de werkzaamheid en de begaafdheid van den jongeling heeft
doen toestemmen? Het is de eerbaarheid van die arme familie, de eerbaarheid van
den jongeling, de eerbaarheid van zijn vader en zijn moeder, de jaloersche trots van
die menschen om ongeschonden te bewaren den eenigen schat dien zij op aarde
bezitten: hunne eer.
(Stilzwijgen)

Maar,... Adrienne, indien die kostbare eer schielijk veranderde in hoon en schande,
zoudt ge denken dat de ouders van het meisje aan hun ouderlijken plicht niet te kort
zouden komen, indien ze voort bleven toestemmen?
ADRIENNE
(sidderend opstaande)

Vader, de zinspeling is doorschijnend! Gij spreekt van Jean...! Wat is er met hem
gebeurd? Wat heeft hij gedaan?
HAEGEN

Jean heeft niets verkeerd gedaan, voor zooveel ik toch weet
(verlichtend gebaar van Adrienne)

maar het schijnt dat zijn vader zich schandelijk gedraagt. Sinds eenigen tijd reeds
had ik ongunstige geruchten gehoord; heden heb ik eindelijk vernomen dat hij met
een andere vrouw dan de zijne eerlooze betrekkingen schijnt te hebben aangeknoopt.
(legt Adrienne, die hem wil in de rede vallen, het stilzwijgen op)

O, wees gerust, ik zal hem niet ‘à la légère’ veroordeelen; ik zal nauwkeurig op
renseignementen uitgaan, en eerst een besluit nemen wanneer er over de waarheid
geen schim van twijfel meer bestaat;
(plechtig)

maar dan, als de beschuldiging eene onloochenbare waarheid wordt; als hij met de
voeten trapt het eenige goed dat hem waardig maakt in onze familie te treden; indien
hij zijn eerbaarheid ruilt tegen schande en onze familie bedreigt met de oneer die hij
op de zijne werpt; dan zal ik er, tot mijn spijt toe gedwongen zijn, aan zijn zoon, die
er nochtans geen schuld in heeft, uwe hand te weigeren. Mijn vaderlijke plicht gebiedt
het mij.
ADRIENNE
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(driftig)

Vader,... een spioen, een jaloerschaard, een lasteraar is hier geweest!
(wijst naar den weggeschoven zetel)

En dáár heeft hij gezeten!
(Na een
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oogenblik stilzwijgen, als in een plotselinge openbaring)

't Is André...! 't is Kleijn die u dien laster verteld heeft! Hij is hier reeds, niet waar?
Ik heb het gevoeld, ik heb er het voorgevoel van gehad, zoodra ik hier binnenkwam,
zoodra ge mij hebt laten verzoeken hier te komen!
(met een grimas van afkeer)

Die man laat een slechte, afkeerige atmosfeer na zich, iets als de slijmerige streep
eener slak die over een mooi blad gekropen heeft. Die man is bekwaam...
HAEGEN
(gezagvoerend)

Pardon, Adrienne, ga op dien toon niet voort. De persoon die mij dat renseignement
gaf heeft mij een dienst bewezen waarvoor ik hem dankbaar was en hem 't geheim
beloofd heb. En het betaamt niet dat gij dit geheim zoudt willen schenden; en nog
minder betaamt het dat gij ten opzichte van uw schoonbroeder gevoelens laat blijken
welke u niet tot eer strekken. Wil het dus staken, niet waar? en ondervraag uw
verloofde, toen hij hier straks zal komen. Ik weet niet dat hij ooit gelogen heeft; van
hem zult ge misschien de waarheid vernemen. Eerst was ik van plan zelf hem te
ondervragen; maar ik heb er over nagedacht en vind het beter dat gij het zoudt doen.
Ik zal u enkele minuten met hem alleen laten: in zijn eerbaarheid stel ik vertrouwen.
ADRIENNE

Maar vader...
(De dienaar verschijnt in den achtergrond)

HAEGEN

Ch...tt!
(tot den dienaar)

Is meneer Jean daar?
DE DIENAAR

Jawel, meneer.
HAEGEN

Laat hem hier komen.
(Dienaar buigt, en af)

HAEGEN
(tot Adrienne)
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Ik heb vertrouwen in u beiden. Ik laat u tien minuten met hem alleen. Tracht iets te
weten. Het komt me zeer zonderling voor dat Jean's vader mijne uitnoodiging voor
dezen avond niet aanvaard heeft. 't Is net of hij zich schuldig voelde.
ADRIENNE

O, vader! Enfin 't is goed. Ik zal hem spreken.
(Haegen links af)
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Vijfde tooneel
ADRIENNE, JEAN

JEAN
(binnenkomend)

Adrienne!
(houdt stil; kijkt vlug rechts en links)

ADRIENNE
(een paar schreden tot hem naderend)

Jean...
JEAN
(met doffe stem, driftig)

Alleen!
(werpt zijn hoed op een zetel, snelt tot haar en zoent haar hartstochtelijk)

O, Adrienne! Adrienne!... O mijn lieve, lieve, mooie Adrienne! 't Is toch zoo lang
geleden dat ik een oogenblik met u alleen was!
ADRIENNE
(met zacht-ontroerde stem)

Jean!... Jean!...
('Zij laten elkander los)

JEAN
(opnieuw hare handen vastgrijpend)

Hoe komt het, Adrienne, dat gij alleen zijt? Ik dacht uw vader hier te vinden. God!
wat is het toch zeldzaam, wat is het toch zeldzaam dat wij een enkel oogenblik alleen
zijn! Er is hier nog niemand? Wij zijn te vroeg gekomen? Ik heb niemand gezien
behalve André, die moeder en Germaine bij zich geroepen heeft, in de serre.
ADRIENNE
(schielijk als verschrikt zijn handen loslatend)
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André! Ah!... hij was daar reeds! Hij was in de serre? Wellicht met Elvire?
JEAN

Elvire heb ik niet gezien;... maar zeg, wat vindt ge daar zoo wonderlijk in dat Kleijn
in de serre was? Gij ziet er gansch vreemd uit, Adrienne.
(neemt weêr hare handen)

Scheelt u iets?
ADRIENNE

Neen, neen, volstrekt niets.
(hare handen losmakend)

Komaan, ga nu zitten. Vader verliet juist de kamer toen gij binnengekomen zijt.
Komaan, zet u kalm naast mij en praten wij een weinig. Lang zullen we niet alleen
zijn.
(Beiden nemen plaats dicht bij elkaar).

JEAN

Ah!...
(haalt spoedig uit den binnenzak van zijn jas een briefte voorschijn)

Het maakte me zoo overgelukkig u een oogenblik alleen te vinden dat ik er heelemaal
door vergat u deze goede tijding meê te deelen.
(haar den brief overhandigend)

Lees eens even. Thans herinner ik mij
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waarom ik een weinig vroeg kwam: 't was om u dien brief te laten lezen.
ADRIENNE
(nadat ze langzaam, met een stillen, half weemoedigen glimlach gelezen heeft)

O, nog eene schilderij verkocht; en voor een mooien prijs, vijftienhonderd frank!
Wat doet het mij genoegen! Gij zijt er zeker gelukkig om; het moet u fier en gelukkig
maken, dat het moment van waardeering en succes, na zooveel strijden en
ontgoochelingen, toch eindelijk gekomen zij...?
JEAN

O, zeker,...
(onthutst naar Adrienne starend)

Maar wat zegt ge dat koel, met een zonderling air! Men zou bijna zeggen dat ge niet
met oprechtheid spreekt,... dat ge niet voelt wat ge zegt... (aanschouwt haar nog
aandachtiger) Wat scheelt u, Adrienne? Gij zijt bleek, gij ziet er zoo droevig uit.
God!... Wat is er toch gebeurd?
ADRIENNE
(met een poging om zich blijmoedig te toonen)

Ik,... bleek en droevig,... wel neen!...
(staat op en gaat zich bekijken in den spiegel om hare ontsteltenis te verbergen)

Er scheelt me niets,... hoegenaamd niets; ik ben als naar gewoonte.
(komt bij hem terug)

En ik ben gelukkig, ik mag u verzekeren dat ik fier en gelukkig ben om uw succes.
Zijn we niet solidair? Zijn uw geluk en uw succes ook niet de mijne?
JEAN

O, pardon, lieve Adrienne, maar gij kunt niet gelooven hoe bezorgd, hoe wantrouwend
schier, het geluk iemand maakt die er niet aan gewoon is. Voor de eerste maal dat
het mij, na jaren ruwen strijd, een weinig aanlacht, voel ik me soms bang, o, zoo
vreemd, zoo onverklaarbaar bang, bang voor een nieuwe ramp of eenen tegenspoed
welke mij zouden overkomen. Is het niet vreemd en zult ge mij gelooven wanneer
ik u zeg dat ik hier zooeven met een bange hartklopping ben aangekomen, net of er
mij een onheil wachtte?
ADRIENNE
(verlegen, bedeesd)

Hier!... O, wat onheil hebt gij hier te vreezen! Hier hebben allen u lief. Indien u
werkelijk een ramp bedreigde, o, ik denk niet dat ze van hier zou komen.
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(Een oogenblik stilzwijgen)

Zou uw voorgevoel u niet bedriegen, Jean... Denkt ge niet dat het van elders is, dat
u de tegenspoed zou overkomen,... indien
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hij,
(neemt zijne hand)

u, maar dat zal hij niet,... maar,... indien hij toch komen moest.
(ontroerd)

Komaan, Jean, spreek op; ik keer u uwe vraag terug: wat scheelt u?... wat is gebeurd?
Er is een schaduwzijde aan uw frisch geluk. Waar komt die vandaan? Komt ze van
een vreemdeling? van een onbekende?... of
(aarzeling)

of komt ze wellicht van uzelf, van... ik meen van iemand uwer familie... van uw
huis...?
JEAN
(na een oogenblik peinzend stilzwijgen)

Van mijn huis,... misschien... Sinds enkele dagen drukt me zonder vatbare oorzaak
een duister voorgevoel van droefheid zwaar op het gemoed... Adrienne, ik moet u
iets zeggen. Gij weet, niet waar, hoe innig ik mijne ouders en mijn zuster liefheb;
hoe innig gelukkig, ik heb het u zoo vaak gezegd, de goede overeenkomst van ons
gansche huisgezin mij maakt. Uwe liefde, mijn ouders en mijn zuster, ziedaar wat
mij jarenlang gesteund en getroost heeft in mijn barren strijd met al zijne
ontgoochelingen. Telkens, na elke nieuwe smart, voelde ik, eerst bij u en dan ook
thuis een warme, heropbeurende sympathie; iets zachts en troostends dat mij telkens
scheen te zeggen: komaan, wees niet droevig, laat u maar niet ontmoedigen, wij allen
begrijpen en beminnen u, wij allen, ten minste, blijven onderling vereenigd en
gelukkig in den tegenspoed... Welnu, Adrienne, sinds eenigen tijd bestaat die zachte,
onderlinge genegenheid in ons huis niet meer als vroeger; sinds eenigen tijd, zonder
dat het me mogelijk zij er de oorzaak van te raden, is er, tusschen vader en moeder,
koelheid, treurnis en beklemdheid in plaats van vreugd en liefde. En, wat me zoo
droevig maakt, ik meen, - zoo komt het mij ten minste voor -, ik meen dat moeder,
onze goede moeder er de meeste schuld aan heeft. Komt dat voort uit haar
gezondheidstoestand, die wel iets te wenschen over laat? Is er een andere oorzaak
voor? Dat weet ik niet en dat is juist wat mij innig kwelt. Sinds weken heb ik haar
niet eens meer zien glimlachen, en lange uren zit ze daar soms bekommerd en
peinzend, zij die vroeger steeds zoo opgeruimd en blijmoedig was, dat zij als een
zonnig licht van vreugde en geluk was in ons huisje, waarin wij ons allen kwamen
spiegelen en verwarmen.
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ADRIENNE

En uw vader...
JEAN

Vader!... o, gij weet hoe goed en braaf hij is. Hij zegt niets, maar ik voel en ik zie
wel dat hij ook lijdt en treurig is. O, vader is zoo goed, zoo ongeloofelijk goed! Hij
is zoo fier over mijn succes. Gij kunt u niet inbeelden wat voor een verstandig en
superieur mensch hij is! Gisteravond, na het sluiten der Vrije Kunst zijn wij samen
huiswaarts gekeerd en heel den tijd heeft hij van niets anders dan van u gesproken.
ADRIENNE

Van mij...?
JEAN

Van u... Hij sprak zoo gemoedelijk, hij heeft mij zoo innig ontroerd, 't Was bijna als
een wijze, als een goede profeet die sprak. Wel tienmaal, wel twintigmaal heeft hij
herhaald: ‘o, bemin haar, bemin haar teederlijk, bemin haar altijd! Denk wel dat uwe
unieke, wederzijdsche liefde het hoogste geluk is dat een mensch op aarde kan
genieten. Wees aan haar liefde vastgekneld, bemin haar uit zelfzucht, uit zelfzucht
van geluk!’ O, Adrienne, wat klonken zijn woorden ontroerend. Zijn handen beefden,
in zijne oogen blonken tranen, en zijne stem had buigingen van zachtheid en van
teederheid die ik nog nooit gehoord had; een soort van godvruchtige vroomheid om
mij toch te bezweren nooit mijn uniek geluk te schenden. Het was of hij een eigen
klacht uitte, de spijt van een verloren ideaal, de diepe smart veroorzaakt door moeder's
onbegrijpelijke koelheid. Ik heb er voor geweend, Adrienne; ik heb gevoeld...
(onderbreekt zijn rede om naar Adrienne te kijken die ook weent, met gebogen hoofd)

Adrienne,... wat is er?... gij weent ook!
(staat op en legt de hand op haren schouder)

Spreek toch, Adrienne, uw tranen ontstellen mij. Zeg, waarom doet mijn verhaal u
weenen?
ADRIENNE
(hem plotseling omhelzend)

O, neen, neen,... gij zijt goed, gij zijt goed! En ik bemin u, ik bemin u! En ook uw
vader is goed en ook hem heb ik lief!
JEAN
(haar plotseling een weinig van zich verwijderend)

Adrienne...! Adrienne! gij verbergt mij iets, gij hebt mij iets te zeggen!
ADRIENNE
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(vat weder zijne hand)

Neen, neen, Jean,... o, neen, neen, ik bemin u, ik bemin u!
JEAN

Gij hebt mij iets te zeggen!... gij verbergt mij iets!
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Ik voel het, ik zie het! Om Godswil spreekt, o, spreekt toch!
DE DIENAAR
(in den achtergrond terwijl Jean en Adrienne elkander loslaten)

Al die dames en heeren zijn in den grooten salon. Meneer Haegen laat mejuffer
Adrienne en meneer Jean verzoeken er ook heen te willen komen.
(Af)

JEAN
(met schorre stem)

Zeg, Adrienne, ik smeek u, wat is het?
ADRIENNE
(naar de deur in den achtergrond gaande)

Wees niet bang, 't is niets... Straks zal ik het u zeggen.
(Zwijgend volgt Jean haar uit de kamer)

DOEK
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Tweede bedrijf
Een ruim salon. Deur in den achtergrond. Stoelen, zetels, canapé. Links: Jean, Adrienne,
mevrouw Freijman. Een weinig meer naar het midden: Haegen en Papin-Dupont. In 't midden:
Titine, Germaine, Maurice. Een weinig rechts: juffrouw Castre, Elvire, Kleijn. Gansch aan
de rechterzijde mijnheer en mevrouw Mollet, mijnheer en mevrouw Lefebure bezig met
kaartspelen rondom een tafeltje. Enkele heeren rooken.

Eerste tooneel
HAEGEN, MAURICE, ADRIENNE, TITINE, ELVIRE, KLEIJN, MEVROUW FREIJMAN, JEAN, GERMAINE,
JUFFROUW CASTRE, PAPIN-DUPONT, MIJNHEER MOLLET, MEVROUW MOLLET, MIJNHEER LEFEBURE,
MEVROUW LEFEBURE

PAPIN-DUPONT
(tot mevrouw Freijman)

Mevrouw, het is me hoogst aangenaam u geluk te mogen wenschen met het
merkwaardig succes van uw zoon. Ik heb nog den tijd niet gehad de tentoonstelling
te bezoeken, maar van alle kanten verneem ik lof over zijn werken.
MEVROUW FREIJMAN

Dank u wel, meneer; het is wel vriendelijk van u.
PAPIN-DUPONT

Er is wel hier en daar een kleine wanklank. Enkelen vinden zijn schilderijen eenigszins
overdreven, onnatuurlijk, te schel van kleuren, enz. enz.
(vriendelijk glimlachend)

maar dat zijn doorgaans van die kleine ‘jalousies de métier’ waaraan een groot talent
zich onvermijdelijk moet verwachten.
(Kleijn maakt eene beweging of hij wou spreken, doch blijft stilzwijgend)

MEVROUW FREIJMAN

Ja, ja, natuurlijk...
PAPIN-DUPONT
(tot Jean)

En ge denkt waarlijk, meneer
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Freijman, dat die soort van schilderkunst een winstgevende zaak zou kunnen worden?
JEAN

Een winstgevende zaak, meneer Papin, o, dat is een weinig ingevolge men het wil
beschouwen. Het is hoogst zeldzaam dat de kunst zooveel opbrengt als de handel.
PAPIN-DUPONT

Hoeveel krijgt ge zoo wel voor een gewone schilderij?
JEAN

Neem me niet kwalijk, meneer Papin, maar ik doe mijn best om zoo weinig mogelijk
gewone schilderijen te maken.
PAPIN-DUPONT
(vriendelijk glimlachend)

Ja, ja, natuurlijk. Ik bedoel ook niet door een gewone, een gemeene schilderij. Ik wil
zeggen: een middelmatige,... heu;... 't is te zeggen eene van middelmatigen prijs.
JEAN
(met tegenzin)

Er zijn er van alle prijzen, niet waar? Van driehonderd en van drieduizend. Ik herhaal
het: de geldelijke opbrengst der kunst is doorgaans onbeduidend, vergeleken met die
van een winstgevenden handel.
MAURICE
(staat achter Germaine met de beide handen op de leuning van haar zetel. Spottend)

Een gewone baal katoen en een mooie schilderij hebben ongeveer dezelfde waarde,
meneer Papin-Dupont.
(tot Germaine)

Niet waar, Germaine?
GERMAINE
(gedempt-lachend, half tot hem omgewend)

Maar Maurice toch.
PAPIN-DUPONT

O,... de handel verkeert voor het oogenblik ook niet in een bloeienden toestand. Men
mag zonder vrees van overdrijving bevestigen dat de handel heden ten dage in een
staat van marasme, ja, van marasme verkeert. Enkele maanden geleden deden wij
een speculatie in het brut katoen, waarmede wij, naar onze berekening, ruim
vijftigduizend frank zouden winnen. Welnu, nauwelijks was de marchandise in de
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fabriek toen de arbeiders in werkstaking gingen en eene loonverhooging eischten.
Wij weigeren,... natuurlijk...
MAURICE
(halfluid)

Natuurlijk...
PAPIN-DUPONT

... de werkstaking duurt zeven weken, waarna wij, om er een einde aan te maken,
eene kleine loonvermeerdering toestaan. Het werk herneemt, maar intus-
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schen waren de prijzen gedaald en in plaats van de vijftigduizend frank waar wij vast
op rekenden, wonnen wij er tien of twaalfduizend.
MAURICE

Na dien lamentabelen uitslag hebben uwe arbeiders toch zeker wel berouw gehad
over hun leelijk gedrag, meneer Papin?
PAPIN-DUPONT

O,... dat is de geringste hunner bezorgdheden. De hedendaagsche werklieden kennen
weinig anders meer dan luxe en genietingen. Zoo weinig mogelijk te werken en
zooveel mogelijk te winnen is bepaald hunne leus geworden. Indien de tegenwoordige
toestand nog enkele jaren blijft duren is het de volslagen ondergang der groote
industrie.
HAEGEN

Dat is ook mijne meening.
MAURICE
(geeft een schalksch duwtje op Germaine's schouder)

De volslagen ondergang der groote industrie is inderdaad...
GERMAINE
(met moeite haar lachlust bedwingend; halfluid)

Maar Maurice, hoe lust het u toch!
MAURICE
(tot Germaine)

Hoe zoo,... ik spreek zeer ernstig.
(tot Papin-Dupont)

Neem me niet kwalijk, meneer Papin-Dupont: Germaine viel me daar even in de
rede en deed me daardoor den draad mijner gedachten verliezen... Ah!... ik wilde
zeggen dat de volslagen ondergang der groote industrie inderdaad het doel is welk
de socialistische arbeiders beoogen. Ook ziet men van lieverlede de groote nijveraars
in de zwartste armoede dompelen en de gewezen arbeiders in gespannen met vier
paarden rijden.
MEVROUW LEFEBURE
(lachend het hoofd naar Maurice omkeerend)

Ha! ha! ha!
PAPIN-DUPONT
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(glimlachend buigend)

Meneer Maurice, ik weet dat gij uitnemend spirituëel zijt. Ik weet ook dat gij een
der ijverigste verdedigers zijt van de miskende rechten van het volk, en het is bepaald
jammer voor u dat gij de zoon zijt van een welgestelden rentenier, anders zoudt gij
zonder twijfel met de eerste aanstaande verkiezing op de kandidaten-lijst der
arbeiderspartij kunnen gebracht worden. Zou het u soms niet behagen uw leerlingschap
als arbeider bij ons te komen volbrengen? Ik zal u een paar houten klompen en een
blauwen boezelaar bezorgen en een drie of viertal weefge-
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touwen te uwer beschikking stellen. Maar dat tenteert u niet sterk, hein? Ha! ha! ha!
MAURICE

Ik weet niet, meneer Papin of uw vriendelijk voorstel mij sterk tenteert of niet; maar
in elk geval acht ik de proef volkomen overbodig. Inderdaad, al de zonen der groote,
millionaire fabriekanten doen dat. Zij trekken meest allen voor enkele maanden naar
het een of 't ander aanzienlijk nijverheidsgesticht in Engeland of Duitschland, om
er, zoogezegd als simpele arbeiders, hun ambacht te leeren.
PAPIN-DUPONT

Zeker!... Zoo heeft mijn zoon het ook gedaan.
MAURICE

Ja, ja, natuurlijk, 't is wat ik zeg. Men ziet ze 's morgens in de fabriek aankomen,
opgesmukt en elegant, met roode handschoenen en een sneeuwwit, hoogopstaand
halskraagje; nog ruikend naar de parfums der aardige dametjes in welks intiem
gezelschap zij den vorigen avond doorgebracht hebben.
PAPIN-DUPONT

Wel,... wat vindt ge zoo verkeerd daarin?
MAURICE

O, niets, hoegenaamd niets, meneer Papin-Dupont. Maar laat me asjeblief toch
voortvertellen. Ziet ge toch niet hoe gretig al die dames en heeren naar mij zitten te
luisteren?
PAPIN-DUPONT
(glimlachend)

Inderdaad, inderdaad. Doe asjeblief voort.
MAURICE

Welnu, dan, ze komen in de fabriek, ze leggen 't jasje af en 't wandelstokje neêr, en
in het ‘cabinet de toilette’ van den directeur, verwisselen zij hun keurige plunje en
hun fijne verlakte schoentjes, tegen een boezelaar en klompen. O, een net boezelaartje,
eiken avond in de mand gegooid en eiken morgen door een frisch gewasschen
boezelaartje vervangen; en aardige holleblokjes, meestal van binnen gevoerd om den
voet niet te vereelten! En zoo staat het pakje hun zeer aardig; zij behouden daarin
hun airtje van verfijning en distinctie; zij verschijnen glimlachend in de bruisende
fabriek en werken er waarlijk eenige uren. En toen zij er weêr uitkomen zijn ze niet
minder opgewekt en vroolijk als bij hun intrede, daardoor het handtastelijk bewijs
leverend hoe weinig vermoeiend de taak der werklieden eigenlijk is, en hoe
verschrikkelijk die lui
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doorgaans de ruwheid van hun arbeid overdrijven. Dan,
HAEGEN
(schouderophalend)

O, wat een onzin, wat een flauwe onzin!
MAURICE

Maar, Papa, me dunkt integendeel...
PAPIN-DUPONT
(tot Haegen)

God! meneer Haegen, laat hem toch voortspreken; ik vind het heel interessant.
(Haegen haalt opnieuw zwijgend de schouders op)

MAURICE

Ja, ik vind ook dat ik toch wel het recht zou mogen hebben uit te spreken. Nou, ik
spreek voort; Dan, zeg ik gaan ze zich weder wasschen, parfumeeren en verkleeden,
en 's avonds ontmoet men hen op de soirées der hooge bourgeoisie, in zwarten rok
en witte das, dansend en flirtend met de mooie dames, onder het eten van truffels en
het drinken van champagne. Zij worden omringd, geliefkoosd en bewonderd gelijk
helden. En allen hebben hun photographie in arbeidskleeren, die zij naar verwanten,
vrienden en kennissen zenden. Op zekeren avond, in Duitschland, heb ik er zoo een,
de zoon van een archi-millionair nijveraar, in frischgewassen boezelaar en nieuwe
klompen, op een soirée zien verschijnen waar de gansche plaatselijke aristocratie
van den handel vertegenwoordigd was. Nog nooit heb ik zulk een uitbarsting van
geestdrift bijgewoond. Het waren ovaties op ovaties. Het was als een apotheose. Men
kronkelde zich van het lachen, en men klopte oorverdoovend met de handen. De
sociale kwestie was door een klucht opgelost.
(Op dit oogenblik komt de meid te voorschijn met een presenteerblad vol kopjes thee, koffie,
sandwiches, snoepgoed, enz. enz. Zij gaat er mee rond bij de invités, die zich bedienen. Alleen
juffrouw Castre aanvaardt niets)

HAEGEN
(de schouders ophalend)

Gij ook, mijn zoon, schijnt de sociale kwestie door een klucht te willen oplossen.
Een weinig meer kieschheid en bescheidenheid zou u zelfs niet kwalijk passen.
MAURICE

Maar, vader, me dunkt dat ik niets verkeerds heb gezegd. Mijn bedoeling toch was
niet iemand te kwetsen. Wij mogen toch wel een beetje praten, niet waar?
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(fluistert Germaine iets in 't oor waarbij deze lachend het aangezicht achter haar waaier
verbergt)

PAPIN-DUPONT

Zeker, zeker,... meneer Maurice praat
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zelfs heel aardig. Ik herhaal het: meneer Maurice is voorbestemd om een orateur van
socialistische meetings te worden, een tribun.
JUFFROUW CASTRE
(grove, schorre stem)

Het zijn de mannen die de schuld zijn van alle snoodheden en maatschappelijke
kwalen.
MAURICE
(levendig het hoofd tot haar wendend)

Hein?
JUFFROUW CASTRE

Ja, zeker, door hun schandelijk wangedrag.
MAURICE

Hoe zoo?
JUFFROUW CASTRE

Omdat ze geen eerbied hebben voor de vrouwen. Omdat zij allen verachtelijke
schepsels zijn: lafaards, kanaljen, die gedurig misbruik maken van de autoriteit welke
een wraakroepend onrechtvaardige wet hun over het vrouwelijk geslacht toekent.
MAURICE, HAEGEN, PAPIN-DUPONT, JEAN
(te gelijk)

Oh! oh! Juffrouw Castre!
MEVROUW MOLLET
(zich aan de whisttafel half omkeerend)

Oh! mejuffrouw Castre, wat een overdrijving!
(tot meneer Mollet; met een klapje op zijn wang)

Hebben wij niet altijd goed met elkander overeengekomen, Willemke? Zoudt gij mij
ooit willen bedriegen hebben?
MENEER MOLLET

Maar neen, toch, vrouwtje; 't is onzin.
(werpt eene kaart op tafel)

Troef negen.
MEVROUW LEFEBURE

Nee,... dat is toch wat te vreeselijk overdreven.
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(werpt eene kaart)

Troef heer.
JUFFROUW CASTRE
(tot mevrouw Mollet)

Omdat ge 't waarschijnlijk nooit geweten hebt, mevrouw Mollet.
MEVROUW MOLLET
(haar kaarten neerleggend, tot Meneer Mollet)

O,... Willem.
MENEER MOLLET
(ongeduldig)

Ah, Sapristi! is 't gekheid of wat is het?
MENEER LEFEBURE

Allons, allons,... laten wij voort spelen, hein?
MEVROUW LEFEBURE

De vrouwen die niet getrouwd zijn denken altijd het ergste van de mannen.
MAURICE

En zóó verschrikkelijk slecht en boos zijn ze waarlijk toch niet; niet waar, mevrouw
Lefebure?
MEVROUW LEFEBURE

Neen, neen, zeker niet; ze kunnen
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soms heel lief zijn.
(werpt een kaart)

Klaver acht.
JUFFROUW CASTRE

Armzalige dupen...! Ze zijn boos en laag, zeg ik u. En ik geneer mij niet om het te
zeggen. Nooit laat ik een gelegenheid voorbij gaan zonder het te zeggen. Ik beschouw
het als een plicht dat te zeggen. Alle mannen bedriegen en mishandelen hun vrouw.
MAURICE
(glimlachend)

Neem me niet kwalijk, juffrouw Castre, doch mag ik u beleefd vragen waarin, volgens
u, dat bedrog en die mishandeling eigenlijk bestaat?
JUFFROUW CASTRE

Vooreerst dat ze zich met hun wettige vrouw niet tevreden houden.
MAURICE
(gemaakt ernstig)

Ah...! dáárin ben ik het heel en al met u eens. Doch dat noem ik geen bedriegen.
JUFFROUW CASTRE

Nee,... zoo, zoo!... zoo, zoo, zoo!
MAURICE

Och nee... zoo iets is toch zoo natuurlijk, zoo onvermijdelijk.
AL DE DAMES
(geërgerd)

O!... wat een schande! wat een schande!
MAURICE

Maar hoegenaamd niet, dames. De zoogenoemde sexueele ontrouw, of bedrog, zooals
juffrouw Castre het wil heeten, is een natuurlijke, instinctieve wet van onzen
mannelijken aard, evenals de zoogenoemde trouw eene natuurlijke en instinctieve
wet van den vrouwelijken aard is. Een trouw man en eene ontrouwe vrouw zijn, om
zoo te zeggen, twee wanschapenheden der natuur.
AL DE DAMES

Oh! oh! oh! meneer Maurice!
(Mevrouw Lefebure proest het uit. Haegen, Mollet en Lefebure halen wrevelig de schouders
op. Papin-Dupont, zeer geamuseerd, klopt lachend op zijn knie)
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JUFFROUW CASTRE

Zóó cynisch heb ik het nog niet hooren uitspreken.
ADRIENNE
(ernstig tot Maurice)

Maar Maurice, hoe is 't toch mogelijk...
MAURICE
(tot Adrienne)

Hoe zoo?
MEVROUW FREIJMAN
(tot Adrienne)

Ik hoor hem niet gaarne zoo lichtzinnig over zulke gewichtige zaken spreken.
ADRIENNE

Noch ik, mevrouw Freijman.
JEAN

Neen,... hij heeft ongelijk,... duizendmaal ongelijk.
(vertrouwelijk tot mevrouw Freijman en Adrien-
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ne)

Maar hij doet het uit spotzucht, hij houdt ons een beetje voor den gek. 't Is om
mejuffrouw Castre op haar stokpaardje te doen rijden.
HAEGEN

Mijn zoon, ik zou u bepaald willen verzoeken fatsoenlijk te blijven. Ten eerste uit
achting voor onze invités; ten tweede uit eerbied voor uw jongere zuster.
MAURICE

Maar vader, ik geef u mijn woord van eer dat mijne bedoeling niet was om het even
wie te kwetsen. Wat ik zegde steunt op eene voor mij wetenschappelijk bewezen
overtuiging, en ik ben zeer tevreden dat mejuffrouw Castre, die zoo vaak eene lans
breekt ten voordeele der vrouwenemancipatie, dit interessant onderwerp ter tafel
heeft gebracht.
(keert zich om tot Titine)

Zeg, Titine, ga eens even bij Topsij hé. Dat arm beest is zóó heel alleen vanavond,
ik heb het reeds driemaal hooren blaffen. Komaan, ga.
TITINE

Maar neen, dat is vervelend.
(schreiend)

Telkens als gij begint te spreken moet ik weg.
MAURICE
(haar bij de hand nemend)

Allons, allons, komaan Titineke, het is maar voor enkele minuutjes.
(voelt in zijn zak)

Wacht even; ziedaar een frank; zendt Palmyre om een doos pralines.
TITINE
(pruilend heengaande)

Ja ja; maar ik vind het toch zeer vervelend.
(Af)

JUFFROUW CASTRE

Ziedaar nog eens een diep-verkeerde opvatting der vrouwen-educatie. Ik begrijp niet
waarom dat jong meisje niet weten mag wat wij te zeggen hebben. In alles zou de
vrouw moeten gelijk staan met de man.
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MAURICE
(glimlachend)

Mejuffrouw, gij verwacht misschien dat ik u zal antwoorden dat de mannen superieur
zijn aan de vrouwen. Neen, zulke dwaling zal ik maar niet begaan. Ik zal enkel, op
gevaar af de hier aanwezige personen te doen glimlachen, zeggen, dat zij verschillend
zijn, 't is te zeggen niet met elkaar te vergelijken. De man, die onder alle opzichten
de sterkste van beide is,
(Ongeduldig gebaar van juffrouw Castre)

...ik spreek in 't algemeen, natuurlijk... de man gehoorzaamt aan drie voorname
instincten: het instinct van heerschappij; het instinct van reproductie; het instinct van
bescherming. En voor deze drie groote natuurdriften, die, met het instinct van
conservatie, - hetwelk hetzelfde is bij
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de twee geslachten - de echte drijfveêren van zijn geheele leven uitmaken, is de
vrouw zijne vrijwillige en natuurlijke onderdaan.
JUFFROUW CASTRE

Dat is iets verschrikkelijks!
MAURICE

De man en de vrouw zijn echte antipoden: antipoden, natuurlijk, die zonder elkaar
niet zouden bestaan, maar toch,... antipoden.
(Schimpend gebaar van juffrouw Castre)

Ja, dat is zoo; en al de kibbelarijtjes en al de tralalas ten voordeele der
vrouwen-emancipatie zullen die formidabele natuurwet niet veranderen. Het besef
zijner grootere, fyzieke en intellectueele macht drijft den man tot de heerschappij
over de minder rijk begaafde vrouw; het instinct van reproductie verscherpt nog
aanzienlijk dit eerste gevoel en stuwt hem onophoudend aan tot het zooveel mogelijk
herscheppen en vermenigvuldigen van zichzelf; en het instinct van bescherming
gevoegd bij het instinct van conservatie, verzacht in hem een natuurstaat die anders
wel wat al te barbaarsch zoude zijn.
JUFFROUW CASTRE

Ha! ha! ha! wel wat al te barbaarsch! O, magnifiek! magnifiek!
MAURICE

Ja, bepaald. Gelukkig voor de vrouw,... ik spreek voortdurend in 't algemeen, niet
waar?... is ze zich (doorgaans wel bewust van hare zwakheid, en poogt ze geenszins,
- over het algemeen - eene autoriteit en rechten te bemachtigen, waarmede zij niet
zou weten wat te doen. De niet ontaarde vrouw zoekt haar geluk, dáár waar het
natuurlijk voor haar te vinden is: bij en door den man. Het natuurlijk levensdoel der
vrouw is te behagen aan den man, opdat hij, de sterkere, aan haar, de zwakkere, zijne
bescherming zou verleenen, en dat hij van haar zoude maken het eenig compleet,
menschelijk schepsel dat zij worden kan: de moeder.
ELVIRE
(streelend tot Kleijn)

Ja ja, zoo is het wel de waarheid. Wij zijn de zwakste, wij zouden zonder ons ventje
niet kunnen leven.
(fleemend)

Maar waarom zegt ge toch niets, ventje; ge zit daar zoo treurig, zoo prui...
(Vertoornde blik van Kleijn)

zoo verveeld, wil ik zeggen.
(Ongeduldig gebaar van Kleijn)
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JUFFROUW CASTRE
(in gramschap uitbarstend)

En de
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man beloont u voor uw onderdanigheid en uw verkleefdheid met rechts en links
andere vrouwen na te loopen en u en uw gezin met de schrikkelijkste rampen te
overstelpen. En als gij vinden durft dat hij daarmeê verkeerd doet antwoordt hij u
maar cynisch weg dat het hem een natuurrecht is en gij, als ondergeschikte, geen
hoegenaamde recht tot klagen hebt. Ha! ha! Z' is prachtig, uwe zedenleer! Ha! ha!
ha! Neen, zulk een cynisme is ongeloofelijk, ongehoord! Dat is nog wat anders dan
de Vrije Liefde, waarvan enkele onder ons de gedachte niet geheel en al verwerpen.
Foei, de Vrije Liefde! Een prul de Vrije Liefde! Ha! ha! ha!
MAURICE

Maar mejuffrouw Castre het is volstrekt mijne bedoeling niet hier als de voorstander
van om het even welke zedenleer te willen optreden. Ik houd me tevreden met het
constateeren van een feit dat opmerkelijk is de gansche natuur door, zoowel onder
de dieren als onder de door de beschaving nog niet geheel ontaarde individuën. Het
is 't bewustzijn zijner sterkere levenskracht, 't besef zijner macht van reproductie,
van scheppingskracht, welk den man aanstuwt tot het bezitten van zooveel vrouwen
mogelijk. Dáárin toch is zijne superioriteit onbetwistbaar. Hij is als de zaaier die in
een uur van weelderigheid de kiem van ontelbare oogsten om zich heen verspreidt,
en de vrouw is als de aarde, waar ze langzaam, pijnlijk, moeielijk opwassen en rijpen.
JUFFROUW CASTRE

Ah! dat wordt bepaald aanstootelijk! Ik stik ervan; heel mijn wezen raakt er door in
opstand. Gij moet dus ook de polygamie goedkeuren. Het mahomedisme moet uw
ideaal zijn?
MAURICE

Ik keur niet goed noch ik keur niet af. Ik herhaal u dat ik me bepaal tot het vaststellen
van bestaande, welbekende feiten. Maar, aangezien ge mij die vraag stelt, welnu, ja,
volgens mijn meening zijn de muzelmanen onder meer dan een opzicht nader de
waarheid en wijsheid dan wij, Europeanen. Die menschen leiden doorgaans een leven
van wijzen, van patriarchen. Zij kennen de rust, den vrede. Zij lijden niet als wij door
allerlei gevoelsconflicten.
HAEGEN

O, 't is stom, 't is onzin,... walglijke onzin.
PAPIN-DUPONT

Hoegenaamd niet, meneer Haegen, 't is maar wat plaisanteeren, meneer Haegen. Ik
ben overtuigd dat
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meneer Maurice een uitstekend echtgenoot zou zijn.
MEVROUW LEFEBURE
(lachend omkijkend)

Ik ook, ik ook, ik ben er zeker van.
LEFEBURE
(wrevelig, tot zijn vrouw)

Allons, allons! Sla uw spel ga.
(werpt eene kaart)

Schoppenboer.
JUFFROUW CASTRE
(spottend)

Zoo, zoo, zoo!... Ha! ha! ha! Inderdaad, meneer Maurice, wat voor een uitstekend
echtgenoot zoudt gij niet zijn! Hoe jammer toch dat gij niet trouwt!
(kijkt beurtelings naar hem en naar Germaine)

Maar uw vrouw, uw wettige vrouw, zou ik toch wel een beetje beklagen, 't Is waar
dat ze toch dít voordeel zou hebben: te weten waaraan zich te houden. Gij zijt van
een oprechtheid!... o, van een oprechtheid...! Waarlijk, het verbaast me dat mejuffer
Germaine, die van zoo dichtbij al uwe woorden opvangt, u aanhooren kan zonder te
blozen.
MAURICE
(luid lachend)

Niet waar?... Ha! ha! ha!
(met een duwtje op Germaine's schouder)

o, maar Germaine is zulk een lief braaf meisje; die mag alles hooren.
GERMAINE
(wendt hevige pogingen aan om het niet uit te proesten)

God, Maurice, houdt toch op!
MAURICE

Overigens, het is de louter waarheid wat ik zeg. Ik ben innig van mijn woorden
overtuigd.
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(Gelach, uitroepingen, tegenstrijdig rumoer van protestatie. De dienaar opent de deur. Schielijk
stilzwijgen)

HAEGEN
(tot den dienaar)

Wat is er, Max?
DE DIENAAR

Een vrouw is beneden, welke dringend verlangt mevrouw Freijman te spreken.
MEVROUW FREIJMAN
(verwonderd opstaande)

Mij...? wie is het?
DE DIENAAR

Ik ken ze niet, mevrouw; het is zoo een vrouw van middelmatigen leeftijd. Ze ziet
er erg gejaagd uit en dringt er op aan u onmiddellijk te spreken.
MEVROUW FREIJMAN
(tot Haegen)

Meneer Haegen, wilt ge zoo goed zijn mij een oogenblik te verontschuldigen?
HAEGEN

Zeker, mevrouw Freijman, zeker.
JEAN
(opstaande)

Moeder wil ik u vergezellen?
GERMAINE

Ik ook, moeder?
MEVROUW FREIJMAN

Neen, neen, kinderen, blijf maar. Als ik u noodig heb zal ik u laten roepen.
(gaat naar de
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deur)

Dames, heeren, gelief mij een oogenblik te verontschuldigen.
(Af)

ADRIENNE
(tot Jean, met gedempte stem)

Wat mag dat toch zijn, Jean? ik ben bang...
JEAN

Ik kan het niet denken, ik voel me ook niet gerust. Wil ik eens even gaan zien?
ADRIENNE

Neen, neen, blijf... ik ben bang.
ELVIRE
(tot Kleijn, met de hand over dezes schouder, langzaam, fleemend)

Och ventje, spreek toch een weinig; gij zegt niets, gij zit daar zoo afgetrokken, gij
zult u nog eens ziek maken.
KLEIJN
(grammoedig)

Maar laat me toch met rust, ge ziet wel dat ik studeer; ik hoor te nauwernood wat er
gezegd wordt.
(beslist)

Laat me met rust zeg ik u, ik ben geïnspireerd, ik zie een schilderij, iets grootsch,
iets heerlijks!
PAPIN-DUPONT
(lachend tot Maurice)

Wel, wel, meneer Maurice, ge zijt waarlijk... extraordinair geweest vanavond. Ge
zoudt bepaald eens een lezing moeten houden over dat interessant onderwerp.
HAEGEN
(ernstig)

Mijn zoon had oneindig veel beter gezwegen. Dat zijn zoo van die onderwerpen
waarop de scherts niet altijd past.
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MAURICE

Enfin,... ik kan er niets aan doen, het is...
JUFFROUW CASTRE
(spottend)

O, maar, meneer Haegen, uw zoon is een avancé,... een ultra-avancé, en ‘noblesse
oblige’ niet waar?
MAURICE
(lachend)

Inderdaad, mejuffrouw; mijn politieke kleur dobbert zoo tusschen een... progressistisch
anarchisme en een gematigd nihilisme.
(Gelach in den salon)

JUFFROUW CASTRE

O,... dat is zwak!... God, wat is dat zwak! 't Is ongehoord wat voor gemeene
flauwiteiten soms door jongens, welke voor intelligent doorgaan, verteld worden.
(Gelach)

MAURICE

On fait ce qu'on peut; on n'est pas des princes!
JUFFROUW CASTRE

O,... zwak, zwak,... allerzwakst!... hoe langer hoe zwakker!
(Gelach)

TITINE
(komt langzaam terug binnen, uit een zak pralines etend. Nog half pruilend, met trage stem)

Is 't gedaan...?
MAURICE

Zeker, kind, zeker; juffrouw Castre komt daar
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juist het onweêrlegbare mijner laatste wederlegging te weerleggen. Komaan geef
mij een kus.
(omhelst haar. Gelach, verwarde geluiden)

DE DIENAAR
(binnenkomend; schielijke stilte. Met gejaagde stem)

Meneer Jean wordt beleefd verzocht dadelijk bij mevrouw Freijman te willen komen.
JEAN
(verschrikt opstaande)

't Is mijn moeder die u zendt?
DE DIENAAR

Ja,... neen, ja toch.
GERMAINE
(verschrikt opstaande)

God!... wat scheelt er toch!
ADRIENNE
(vat Jean bij de hand)

O, Jean, wat mag dat zijn, 'k ben bang, 'k ben toch zoo bang!
JEAN

Ik loop er dadelijk heen.
(tot Haegen)

Gelief mij enkele oogenblikken te verontschuldigen, meneer Haegen.
(tot de invités)

pardon, dames en heeren.
(Af)

GERMAINE
(hem naloopend)

Jean!... Jean!... wacht even, ik ga met u meê?
MAURICE
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Wil ik u vergezellen?
GERMAINE

Nee, nee, blijf maar.
(Af)

PAPIN-DUPONT
(opstaande tot Haegen met uitgereikte hand)

Welnu, meneer Haegen, het is mijn tijd afscheid te nemen. Ik dank u wel voor uw
hartelijk onthaal.
HAEGEN
(verbaasd)

Hoe zoo!... maar het is nog geen tien uur.
PAPIN-DUPONT
(drukt hem herhaaldelijk de hand)

Het spijt me zeer, beste vriend, maar het moet. Mijne vrouw wacht op mij, en ik ben
reeds te laat. Good night; en mijn eerbiedige groeten aan de familie Freijman.
(tot Adrienne, hare hand drukkend)

Mejuffrouw, goeden nacht.
(tot Titine, met een klapje op haar wang)

Titine,... hebben de pralientjes goed gesmaakt?
(tot Elvire en Kleijn)

mevrouw,... meneer Kleijn.
(tot Maurice)

Maurice, sans rancune, niet?
(tot de overige invités)

dames, heeren.
(Af)

JUFFROUW CASTRE
(staat op; tot Haegen)
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Neem me niet kwalijk, meneer Haegen, maar ik moet ook vertrekken. Mijne vriendin,
mejuffrouw Athenaïs von Dinklage, de welbekende conférencière, houdt vanavond
een voordracht in
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Concordia over het kiesrecht der vrouwen, en ik heb beloofd ze bij te wonen.
HAEGEN

Wat!... gij ook wilt vertrekken!... Maar 't is wanhopend!
JUFFROUW CASTRE

Het spijt me ten zeerste, meneer Haegen, maar ik mag waarlijk niet langer blijven.
(drukt hem de hand)

Bonsoir, meneer Haegen, en hartelijk dank voor uw vriendelijk onthaal. Mijn beste
groeten aan de familie Freijman, as 't u belieft.
(tot Adrienne)

Adrienne...
(gaat naar de overzijde van den salon)

MENEER MOLLET
(tot zijne speelgenooten)

Sapristi, dat ziet er hier vreemd uit. Wat gebeurt er? Ze gaan allen weg. 't Is of een
ongeluk zou voorvallen.
MEVROUW MOLLET

Laten wij ook gaan, Willemke; ik voel me hier niet meer op mijn gemak.
(Staan op, alsmede meneer en mevrouw Lefebure)

JUFFROUW CASTRE
(tot Elvire en Kleijn)

Elvire, meneer Kleijn.
(tot Maurice)

Meneer...
MAURICE
(ceremonieus buigend)

Mejuffrouw...
JUFFROUW CASTRE
(tot Titine, met een klapje op de wang)
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Titineke!...
(tot de overige invités)

Dames, heeren.
(Af)

MENEER MOLLET
(tot Haegen)

Neem ons niet kwalijk, beste meneer Haegen...
HAEGEN

Wat dan!... Gij allen ook! Maar dat wordt een vlucht! Wat gebeurt er? wat is er
gebeurd?
MEVROUW LEFEBURE

Volstrekt niets, meneer Haegen, maar mijn man kan het niet langer uitstaan van de
hoofdpijn en morgen gaat hij reeds vroeg op reis. Bonsoir, meneer Haegen, en onze
beste groeten aan de familie Freijman, niet waar?
MENEER LEFEBURE
(met de hand aan zijn voorhoofd)

O, 't is verschrikkelijk, meneer Haegen; het hamert in mijn hoofd dat ik er van zou
vallen. Goên avond, meneer Haegen, gij excuseert ons, niet?
MEVROUW MOLLET

En ik ben toch zoo bang, meneer Haegen, dat Willemke eene verkoudheid zou opdoen
indien wij laat vertrekken. Laatste maal is hij zoo ziek geweest. Goên nacht, meneer
Haegen; gij zult ons toch verschoonen
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bij de familie Freijman, niet waar?
(Alle vier nemen ook afscheid van de overige personen en verlaten den salon)

HAEGEN
(tot de overblijvenden)

Maar enfin wat gaat er hier om dat al die menschen vluchten? Is er een ongeluk
voorgevallen of gaat er een gebeuren hetwelk die lui voelen komen!
ADRIENNE
(den blik gevestigd op de deur)

O, vader 'k ben bang, 'k ben toch zoo bang.
(Op dit oogenblik weergalmt een wilde noodkreet achter het scherm. Allen springen verschrikt
op; Adrienne met een schreeuw van angst)

Tweede toneel
DE VORIGEN, JEAN

JEAN
(binnenstormend met de handen aan zijn slapen)

Ah!... schande! ramp! ellende!
HAEGEN, MAURIGE, ELVIRE, KLEIJN
(te gelijk)

Jean! Jean!... Wat is er gebeurd?
JEAN
(schier met geweld Adrienne van zich werpend; met luid-gillende stem)

Moeder ligt in zwijm!... Zij sterft! Vader heeft haar verlaten! Hij is met een andere
vrouw naar den vreemde gevlucht!
(Valt snikkend op den grond. Adrienne snelt schreeuwend op hem toe, terwijl al de anderen
haastig de deur uitloopen)

DOEK
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Derde bedrijf
Het atelier van Jean. Bij het opgaan van het doek zitten Germaine en Jean, in rouwkleêren,
elk in eenen zetel.

Eerste tooneel
GERMAINE, JEAN

JEAN
(het voorhoofd leunend in de handpalm, langzaam)

Weêr gonst en bruist het zoo akelig in mijn hoofd. Nu eens voel ik het vol als om te
barsten, vol van iets dat ik niet zeggen kan, iets dat er in woedt en draait en schokt
en dwarrelt, iets dat er tegen den schedel aan slaat als wou het er razend uitbarsten;...
het oogenblik daarna voel ik het ijl en zwak, als of er niets meer in was, geen atoom
van bewustheid, niets dan een holle, doode leegte, als een wereld zonder atmosfeer.
(Lange poos stilzwijgen)

Toen kan ik weenen... En die tranen zijn tevens mijn eenige verlichting en mijn steeds
vernieuwde marteling. Zij zijn als de veiligheidsklep van mijn overweldigend
lijdensvermogen, en toen de in mij opgekropte smart schier tot de uitputting mijner
levenskrachten met haar henenvloeit, is er weêr plaats in mij voor de smart die mij
nog moet bestormen.
(Stilzwijgen)

Indien de smart zich in mij kon opproppen tot een graad dat ik ervan krankzinnig
word, dan zou ik ze misschien niet meer gevoelen; indien mijn tranen konden vloeien
totdat ik levenloos ten gronde stort, dan ware 't ook gedaan. Maar neen:... de marteling
en de verlichting wisselen elkander af met een geraffineerde wreedheid en ontnemen
me slechts langzamerhand mijn krachten, opdat ik lang zou lijden.
(razend, met op elkaar gesloten tanden)

O,... ik wenschte,... ik wenschte dat ik
(met nadruk)

drinken kon, dat ik me kon verdierlijken, dat ik een bruut kon worden om mijne
foltering niet meer te voelen.
(kijkt naar Ger-
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maine, die weent; met een weemoedige, trillende stem)

Och! wat zeg ik,... pardon Germaine,... ik raaskal, ik raaskal. In het egoïsme mijner
eigene smart vergeet ik de uwe. Pardon,... gij zijt zoo ongelukkig als ik, misschien
nog ongelukkiger. Wij zijn samen de twee rampzaligste schepsels der wereld.
GERMAINE

Ik ben maar eene zwakke vrouw en toch voel ik me sterker dan u. In den eerste, toen
vader ons verlaten had, en vooral toen moeder dood was, o, dan had ik willen sterven.
Indien ge mij toen gezegd had: laten wij samen sterven, ik zou den dood beschouwd
hebben als een verlossing; en het verwondert mij, ja, het verwondert mij dat gij het
mij alsdan in uwe wanhoop niet hebt voorgesteld. Doch nu, aangezien we dien
schriklijken slag toch overleefd hebben, nu tracht ik nog de beste uitkomst in onzen
akeligen toestand te zoeken. Ik verwerp niet, stelselmatig als gij alle gedachte van
troost en herleving; ik poog integendeel, in het somber verschiet onzer rampzaligheid
nog een schemerlicht van hoop te ontwaren. Soms is het of mijn smart iets van hare
scherpheid verloor, of ze langzaam veranderde in een zachtere, weemoedvolle treurnis.
Toen is het als een zwakke, bleeke walm die uit de diepste diepten van mijn wezen
stijgt, als iets welk mij doet voorgevoelen dat er toch nog betere dagen achter zijn.
JEAN

Dáárin juist openbaart zich het hemelsbreed verschil onzer gemoederen. Ik zie nog
geen schemerlicht van hoop aan den somberen gezichtseinder, en het verwondert
mij dat gij het kunt ontwaren. Om mij heen ontwaar ik niets dan één kring van zwarten
nacht, van ondoordringbaren, afgrijselijken nacht.
GERMAINE

Waarom toch stelselmatig alle verzachting, alle vertroosting van de hand wijzen?
Waarom wilt ge niet meer gelooven aan de onveranderlijke trouw en liefde, welke
Adrienne u, ondanks de tegenkanting van haar vader, zoo plechtig gezworen heeft?
(na een oogenblik aarzelens, met een soort schaamte)

Waarom,... zijt ge zoo koel jegens Maurice, hij die, verre van ons in het onheil te
verlaten, onder zijn oppervlakkige lichtzinnigheid en scepticisme, zulk een
grootmoedig hart heeft laten blijken? Waarom,... toen hij

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

1098
hier komt... waarom...
(Stamert en zwijgt beschaamd onder den strakken blik dien haar broeder op haar vestigt)

JEAN

Germaine...
GERMAINE

Welnu?
JEAN

Germaine...
(aanschouwt haar met vorschenden blik; langzaam)

zouden wij wellicht nog niet ongelukkig genoeg zijn? Zou het wellicht nog geen
voldoende beproeving voor ons zijn
(razend, minachtend)

een vader te hebben die zijn vrouw en kinderen verlaat om met eene slet naar Parijs
te vluchten,... een teergeliefde moeder van wanhoop te zien sterven; en van lieverlede,
door onbekwaamheid tot werken en een terugkeer van allerhande tegenspoed in zulk
een ellende gevallen te zijn dat we schier geen droog brood meer te eten hebben...
(met toenemende heftigheid)

Zeg, is dat alles nog niet genoeg en moet er wellicht nog een nieuwe ramp op ons
neerstorten!
(razend ieder woord afkappend)

Zou... het... vermoeden... dat... ik... sinds... eenigen... tijd... heb... eene...
werkelijkheid... zijn. Zoudt ge verliefd geworden zijn?
(roepend, terwijl hij, uit zijn zetel opstaande, haar hevig den arm schudt)

Verliefd op Maurice, ellendige?
(Germaine, zonder te antwoorden, verbergt snikkend haar gelaat in hare beide handen)

JEAN

Ach!...
(slaat de handen aan zijn slapen)

Is het gekheid,... zeg? Germaine,... is het gekheid?
(trekt een harer handen van voor haar gelaat weg; met toorn)
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Germaine! Germaine!
(valt plotseling smeekend, met gevouwen handen voor haar knieën; heel zacht)

Germaine,... Germaineke, ik heb maar u alleen meer op de wereld. 't Is u alleen, uwe
zachtheid, uwe liefelijkheid, uw te beschermen onschuld die mij nog aan het leven
hechten. Van alle eigen geluk heb ik afstand gedaan. Toen meneer Haegen mij, na
ons ongeluk, de hand zijner dochter weigerde, heb ik me gestaald; toen Adrienne
mij, ondanks alles, hare trouw en liefde zwoer, ben ik schier ruw geweest jegens
haar, en heb ik heur haar vaders brief gestuurd, er bij voegende dat ons niets anders
meer te doen bleef dan ons aan zijn wil te gedragen. Alles heb ik verloren, aan alles
heb ik verzaakt; er is mij niets gebleven dan mijn smart en mijne fierheid van
rampzalige. O
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Germaine, ontneem me die toch niet. Ik wil alles doen voor u, ik wil dag en nacht
voor u werken, ik wil mijn kunst verlagen tot het mercantilisme, opdat gij toch ten
minste het noodwendige zoudt hebben dat ik u niet meer bezorgen kon sinds het
ongeluk mij knakte; maar, ik smeek er u voor op mijn knieën, ontneem me toch mijn
droeve fierheid niet. Ik smeek u, Germaine, doodt in uw binnenste zulk eene
rampzalige liefde, zulk een onmogelijke hoop. Ik smeek u, laat hem toch nooit iets
vermoeden van het gevoel dat hij u inboezemt; spaar ons die uiterste vernedering en
ramp, een ramp, welke, in onzen toestand iets bespottelijks, iets grotesk, iets
monstrueus zou zijn. Ik smeek er u om, Germaineke, mijn arm, lief, mooi Germaineke.
(Terwijl Jean spreekt houdt Germaine niet op te snikken en te weenen)

(Geklop op de deur)

JEAN
(opspringend, met doffe stem)

Ho!... daar is hij misschien! Hij zal het zijn; sinds verscheidene dagen is hij hier niet
meer geweest! Germaine,... droog spoedig uwe tranen af, wees kalm.
(Nieuw geklop op de deur)

Binnen.

Tweede tooneel
DE VORIGEN, MAURICE, GEVOLGD VAN ADRIENNE

MAURICE
(binnenkomend)

Derangeeren wij niet?
JEAN
(verbaasd, met geworgde stem)

O!... zij met hem!
(tot Maurice)

Neen, geenszins;... bonjour.
(drukt zijne hand. Tot Adrienne)
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Adrienne.
ADRIENNE
(treurig)

Jean.
(drukt zijne hand. Tot Germaine, die opgestaan is)

Germaineke...
(Zij omhelzen elkaar weenend)

MAURICE
(tot Germaine)

Germaine.
(drukt lang hare hand)

GERMAINE

Maurice.
JEAN
(zetels aanbiedend)

Neem plaats, zit [n]eer, uw bezoek... hm uw bezoek is ons steeds aangenaam.
(zinkt zelf in een zetel, met de hand vóór de oogen)

Ach!...
(Sprakeloos nadert Adrienne tot hem, buigt, omarmt hem en
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kust hem herhaaldelijk met hartstocht, terwijl zij in tranen en snikken losbarst)

ADRIENNE

Jean, gij bemint me niet meer.
JEAN

Ach!...
(Maurice zucht. Germaine weent in stilte)

ADRIENNE

Ik zelf moet tot u komen. ikzelf moet me voor u vernederen. Ikzelf moet u de eerste
kussen... Gij hebt in mij geen vertrouwen meer; gij bemint mij niet meer; gij hebt
me nooit bemind.
JEAN
(de oogen dicht, langzaam)

't Is mijn hoofd, o, mijn hoofd...! 't Bruist weêr zóó wild;... het woelt en slaat
daarbinnen in mijn hersenen;... het slaat tegen mijn schedel,... o, het slaat zóó wild.
(grijpt hare handen vast en drukt die op zijn voorhoofd)

Het slaat zóó wild, Adrienne.
(zacht)

O, kom, blijf zoo nog wat, 't wordt zachter, o, 't wordt zóó zacht, zóó frisch.
(neemt langzaam haar hoofd tusschen zijn handen)

O, 't is zoo zacht;... er is iets over u dat zóó zoet, zóó frisch geurt,... 't is als een walm
van lente. Buiten is het reeds lente, niet? Ik ben sinds zoo lang niet buiten geweest.
(zucht)

't Is beter, 't is nog eens over.
(laat haar los)

Kom, ga nu zitten.
ADRIENNE

Ik wilde niet, Jean, dat het misverstand tusschen ons bleef duren. Daarom heb ik,
buiten weten van mijn vader, Maurice hier vergezeld. Spreek openhartig, nu. Is het
uw fierheid, uw door het lijden overgeprikkelde lichtgeraaktheid welke de oorzaak
is uwer koelheid jegens mij, of is het dat ge mij niet meer bemint?
JEAN
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(na een poos stilzwijgen, met doffe stem)

Ja, 't is mijn fierheid, mijn overgeprikkelde lichtgeraaktheid, mijn stugge, jaloersche
verdediging van het eenige goed dat mij,...
(met een blik tot Germaine, krachtiger)

dat ons beiden nog overblijft. Ik ben er jaloersch van, en soms, aan het toppunt onzer
ellende, voel ik een wrang genoegen zelf uit mijn hart het laatste straaltje hoop en
den laatsten zweem van zachtheid te rukken... Of ik u niet meer bemin, vraagt ge
mij. O, ik bemin, ik aanbid u en steeds zal ik u blijven beminnen en aanbidden. Maar
'k ben te fier om nog van u te aanvaarden wat niets anders meer dan een offer, dan
een almoes zoude zijn. En overigens nu is ons huwelijk toch materiëel onmoge-
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lijk geworden. Uw vader heeft gelijk, volkomen gelijk; en in zijn plaats zou ik niet
anders handelen dan hij. Hij mag, hij kàn er niet in toestemmen dat gij zoudt in een
onteerde familie komen; dat gij zoudt trouwen met een man
(heftig)

die zelfs niet meer bekwaam is een stuk brood te winnen.
MAURICE

Pardon, Jean, dáárin bedriegt gij u volkomen. Ik kwam u juist zeggen dat een
liefhebber mij last gegeven heeft uw Eros te koopen.
JEAN
(bitter)

Een liefhebber!... allons donc! Bestaat dat waarlijk nog, menschen die belang stellen
in de Kunst? Ikzelf stel er geen hoegenaamd belang meer in.
MAURICE

Uwe schilderij is te koop, niet waar? Hoeveel vraagt gij er voor?
JEAN
(onverschillig)

Peuh!... dat komt er niet op aan... Niets... Wat men er voor geven wil.
MAURICE

Komaan, gij hebt het recht niet zoo te spreken. Gij beschouwt mij als een vriend,
niet waar? Welnu sta me toe openhartig te zijn met u.
(met nadruk)

Gij hebt het recht niet u tot wanhoop te laten overgaan.
(ontroerd)

Uw plicht is te zorgen voor uw zuster, die maar u alleen als steun meer op de wereld
heeft.
JEAN
(na een poos stilzwijgen, neerslachtig)

't Is waar,... gij hebt gelijk.
(zoekt in papieren op een tafel)

Ik weet het zelf niet meer hoeveel ik er voor vroeg.
(neemt een catalogus)
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Ah, hier is de catalogus der laatste tentoonstelling.
(doorbladert den catalogus)

Laat zien... De Nacht, De Droom, Reine Stilte, Eros... Eros twaalfhonderd frank.
(kijkt op naar Maurice)

Twaalfhonderd frank; maar 'k zal het ook wel voor minder laten.
(werpt onverschillig den gesloten catalogus op de tafel terug)

MAURICE

Integendeel, gij zult er meer voor krijgen. De liefhebber heeft me gezegd dat hij tot
vijftienhonderd wilde gaan. Hij is bijzonder ingenomen met dat stuk.
JEAN
(bekijkt Maurice met een peilenden blik)

't Is wonderbaar;... zoo iets komt me hoogst wonderbaar voor. Dat zou zeker wel de
eerste maal zijn dat een artiest voor zijn werk meer krijgt dan hij vraagt... En hoe
heet die zeldzame liefhebber?
MAURICE
(onthutst)

Hoe hij heet!... o, 't is... 't is... 't
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zijn twee broeders geloof ik, twee broeders, die een galerij van symbolistische
schilderijen verzamelen. Zeer rijke lui en die nooit afbieden.
(haalt een zakboekje te voorschijn)

Ja, hoe heeten ze nu toch, ik heb hun namen opgeteekend, ze zijn van deze stad niet.
Hun naam is...
JEAN
(met een bitter lachje)

O laat maar, Maurice; ik ken ze, ik ken ze. Gij hebt een kleine misgreep begaan: het
zijn geen twee broeders, maar een broeder en zijn zuster...
(staat op en nadert tot Maurice)

Beste Maurice, gij kunt me niet bedriegen. De fiere smart heeft zintuigen van een
ongeloofelijke fijngevoeligheid om tot de lichtste nuancen van al wat haar nog meer
zou kunnen kwetsen te beseffen... Ik dank u en ook Adrienne voor uw goedheid,
voor uw leugen die tot doel heeft ons te redden, doch ik zal die schilderij maar niet
verkoopen.
(schielijk heftig)

Wij willen geen almoes en minder nog van vrienden dan van vreemdelingen.
ADRIENNE
(staat op en neemt zijn handen in de hare)

O Jean, Jean, hoe kunt ge toch zoo spreken! Heeft de overmaat van 't lijden u werkelijk
't verstand ontnomen? O, gij zijt wreedaardig, gij zijt barbaarsch. Waarlijk, ik herken
u niet meer. Ik heb u zóó edelhartig, zóó grootmoedig gekend, ik heb u gekend zoo
hoog verheven boven alle kleingeestige gevoeltjes en bekommeringen; en nu begrijpt
ge, nu gevoelt niets meer van al wat gij vroeger zoo ruim kondet begrijpen en
gevoelen. Gij wilt geen almoes, zegt gij. Maar denkt ge dan dat mijn liefde niets
anders zij dan eene almoes! Ziet ge dan niet dat ik ongelukkig ben, dat ik lijd? Ziet
ge dan niet dat ik verbleekt, vermagerd ben? Voelt ge niet dat u bij te staan in het
ongeluk, u te troosten, u te streelen en u lief te hebben, een egoïstische behoefte
mijner ziel is; dat ik daartoe geboren ben, evenals anderen geboren zijn om zelden
bijgestaan, getroost en geliefkoosd te worden? Voelt ge toch niet dat ik u thans vuriger
dan ooit bemin, en dat ik,... ja, ik durf het zeggen,... ik durf het u in het aangezicht
zeggen omdat ik het zoo voel,... dat ik u minder zou beminnen, dat ik u minder zal
beminnen, toen gij weêr gelukkig, en gevierd, en rijk zult geworden zijn? En dat zult
ge worden, dat wil ik...
(legt met een hevig gebaar aan Jean, die haar wil in de rede vallen,
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het stilzwijgen op)

Neen neen, zwijg, laat me doorspreken; laat me spreken terwijl zich in mij een
machtige, schier goddelijke stem verheft. 't Is in omstandigheden gelijk deze dat men
elkaar leert te kennen, en ik wil, ik moet u thans kennen. Ik wil weten of ge mij waard
zijt, dan of ik mij op u bedrogen heb. Op dit oogenblik voel ik me sterker en edeler
dan gij: gij, een groot artiest, en ik een zwakke vrouw. Luister, luister, ik zal nu
spreken en gij, en
(met een afwijzend gebaar tot Maurice die haar wil in de rede vallen)

Maurice ook moet zwijgen. Straks zal hij spreken, want hij ook heeft u veel te zeggen,
en, na hem zal ik dan nog spreken. Het is voor iets beslissends dat wij hier heden
gekomen zijn; ja, straks zult ge 't weten, maar nu moet ge luisteren. Luister, luister.
(heftig)

Welnu, ja, het is zoo, zooals gij het in de overgeprikkelde fierheid uwer smart geraden
hebt: wij zijn het, Maurice en ik, die met onze spaarpenningen uwe schilderij kwamen
koopen.
(met toenemende heftigheid)

En ik beken u dat wij het niet zouden gedaan hebben, hadden wij niet geweten dat
gij in de grootste geldgelegenheid verkeerdet, dat gij geld noodig hadt om er brood
van te koopen. Gij noemt het eene almoes,... welnu,... welnu,... het zij zoo, het zij
eene almoes! Een almoes, hoort ge 't, Jean,... een almoes van geld welke uw verloofde,
uwe vrouw u brengt, evenals ze u zou eene almoes van troost en liefde brengen.
(haalt koortsachtig een beurs te voorschijn en legt die beslist op de tafel)

Dáár,... daar is de almoes,... en weigert ze als ge durft. Weigert ze en ik veracht u;...
weigert ze en ik zal zeggen dat uwe ziel laag is, dat gij niet bekwaam zijt mij te
begrijpen, en niet waardig mij te bezitten. Ik zal denken,... denken dat uw hart te laag
is om voor mij te doen wat ik doe voor u, indien ik het noodig had,... Dáár...
JEAN
(zinkt met de hand aan zijn voorhoofd terug in zijn zetel)

O mijn hoofd, mijn hoofd, mijn armzalig hoofd. O, wat is dat alles triestig, triestig,...
wat is het ellendig, vernederend!
(woedend)

En dat alles door zijn schuld, door de misdaad van den bedrieger, van den lafaard
die ons verlaten heeft, die onze lieve moeder van verdriet doen sterven heeft!
(met zwakke stem)
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O mijn hoofd, mijn folterend, bruisend hoofd.
(plotseling weêr opstaande; stug, be-

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

1104
slist)

Welnu, om het even. Neen, duizendmaal neen, ik zal het niet aanvaarden. Ik weiger,
hoort ge 't, Adrienne? ik weiger... En zeg eens, met welk recht komt ge hier het
geheim onzer armoede ontblooten? Wat kan het u schelen of wij niets meer dan droog
brood te eten hebben?... of wij er morgen misschien geen meer hebben? Ik wil uw
geld niet, ik wil het niet, zeg ik u.
(neemt de beurs en gooit ze razend op den grond)

Ik zeg u dat ik het niet wil,... begrijpt ge mij dan niet?
(tot Germaine)

Germaine, spreek toch ook! Zeg hun toch dat wij het niet willen!...
MAURICE

Pardon, Jean, 't is mijne beurt te spreken. De smart ontneemt u 't vermogen der rede;
gij weet niet meer wat ge zegt noch doet.
(wendt zich tot Germaine)

Ik smeek u, Germaine, wees wijzer dan hij.
(neemt haar bij de hand)

Aanvaard gij, al ware 't maar in leening, die kleine hulp welke wij u met alle mogelijke
bescheidenheid poogden aan te bieden. Laat me voor u iets doen.
(vóór haar op zijne knieën vallend, vurig)

Ik smeek u laat me voor u iets doen. Och, spreken wij van die ellendige geldsom niet
meer;... 't is dat niet wat ik bedoel, het is iets anders, Germaine...! Germaine,
Germaineke, ik wil u niet meer zien weenen, ik kàn u niet meer zien weenen. Gij
moet weerom gelukkig worden, gij zijt te braaf, te zacht, te lief om zoo te lijden.
Germaine, Germaineke, o laat me toch voor u iets doen.
(Germaine snikt)

JEAN
(koel)

Maurice...
(Maurice kijkt om)

Ik bid u, Maurice, laat haar met rust. In plaats van haar op te beuren doet gij niets
dan hare smart verergeren.
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(gestreng)

Eerbiedig haar droefheid. Laat ons het eenige goed dat de laffe moordenaar onzer
moeder ons niet kon ontnemen.
MAURICE
(sidderend opstaande, met drift)

Haar eerbiedigen!... denkt ge wellicht dat ik haar niet eerbiedig?... Zoudt ge durven
denken dat ik haar niet eerbiedigde?
(Korte stilte. Plechtig)

En indien ik u thans eens zegde dat ik haar bemin?...
(Ontstelde beweging van Germaine en Jean)

Indien ik dat hier luidop zegde, zegde dat ik haar bemin, en dat het mijn bedoeling
is voor haar te zorgen, aangezien gij weigert zulks te doen?... Indien,... indien ik haar
vroeg...
(De woorden verkroppen in zijn keel. Hij
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neemt driftig Germaine's hand; terwijl Jean hem als versteend aanstaart)

ADRIENNE

Zeg het, Maurice, zeg het, spreek...
MAURICE

Indien ik haar vroeg,... indien ik haar op mijn knieën smeekte
(zinkt vóór Germaine neêr)

mijn vrouw te willen worden,... ware dat oneerbiedigheid?
(tot Germaine)

Germaine, spreek, ik bemin u, ik bemin u, ik wil u gelukkig maken en verwacht ook
van u mijn geluk. O, spreek, Germaine, spreek, maak me gelukkig.
(Germaine valt hevig snikkend in zijn armen. Jean, de handen aan zijn slapen, keert zich met een
schorren zucht om, loopt koortsachtig eenige schreden heen en weêr, doorzoekt zonder noodzakelijkheid
de op tafel slingerende papieren, valt eindelijk, met de hand aan het voorhoofd in een zetel dicht bij
Adrienne neêr)

JEAN

Ach!... ach!...
(staat koortsachtig op, nadert tot Maurice en drukt zijne hand)

Pardon, Maurice, pardon; gij zijt goed, gij zijt edel.
(keert terug naar zijn zetel en vat Adrienne's hand)

En gij ook, Adrienne, o, wat zijt ge beiden goed, wat zijt ge goed en edel! Vergiffenis,
Adrienne, vergiffenis.
(drukt hare hand op zijn voorhoofd)

Maar weêr slaat het zóó
(met trillende stem)

wild daarbinnen! O,... voelt ge 't niet?
(sluit de oogen)

zeg,... voelt ge 't niet? het zal er uitbarsten. nietwaar? het zal er uitbarsten. O ja, ja
ja, het zal er uitbarsten,
(zachter)
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Maar uwe hand is zacht, o, toch zóó hemelsch zacht. Gij hebt er bloemen meê geplukt,
niet waar, Adrienne: viooltjes, leliën der dalen? o, ja, o ja, leliën der dalen!
(barst plotseling in snikken en tranen uit)

ADRIENNE
(zacht over hem gebogen)

Komaan, Jean, wanhoop niet meer; alles komt nog wel te recht.
JEAN

Wij kùnnen niet meer gelukkig zijn.
(wijst naar Maurice en Germaine)

Hun huwelijk is niet beter mogelijk dan het onze. Op ons weegt een vloek; tusschen
ons rijst het phantoom van den lafaard die onze moeder vermoord heeft.
MAURICE

O, Jean, durft ge dat wel te zeggen. Denkt er toch over na; zulke beschuldiging klinkt
zoo wreed, uit den mond van een zoon jegens zijn vader. Weet ge dan niet dat
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uwe moeder sinds jaren door een ongeneesbare kwaal was aangetast.
JEAN
(na eene poos stilzwijgen)

Dat hebben de dokters na haren dood beweerd. Maar jaren lang kon ze nog met die
ziekte leven, en zonder zijne laffe daad zou ze nog leven, dat weet ik, dat voel ik.
MAURICE

't Is mogelijk, doch niet bewezen. O, ik zal niet pogen hem te verontschuldigen. Zijn
wandaad heeft op mij een schriklijken indruk gemaakt, en vaak huiver ik bij de
herinnering aan de lichtzinnige, sceptische gesprekken over trouw en liefde, welke
ik dienzelfden avond zijner vlucht met juffrouw Castre hield. En tòch weet ik niet
of gij het recht hebt hem onvoorwaardelijk te veroordeelen zooals ge 't nu doet; hem
te veroordeelen als een bewuste misdadiger, als een moordenaar. Wie weet wat hij
niet al geleden heeft alvorens zijne wandaad te bedrijven. Wie weet wat voor een
geheime, booze, ónweerstaanbare macht, een macht die hem de
zelfverantwoordelijkheid ontnam, hem niet aanstuwde? De smart uwer moeder en
zuster, en uw eigene smart hebt ge gezien en gevoeld; maar hebt gij u wel eenmaal
afgevraagd wat ook zijn lijden moet geweest zijn, alvorens tot die vreeselijke misdaad
te besluiten? Hoe vaak hebt ge me niet gezegd: hij is zoo goed, zoo verstandig; zijn
hart is zoo groot, zoo edelmoedig! In de geheime oneenigheid welke sinds eenigen
tijd tusschen hem en uw moeder bestond, waart gij er soms niet verre van af haar
het ongelijk te geven; en Adrienne heeft mij de zoo diep ontroerende woorden
herhaald, welke hij tot u gesproken heeft, toen gij samen, in de schemering, langs
de eenzame stadslanen, van de tentoonstelling huiswaarts keerdet. Heeft hij u niet
met een echte vroomheid over uwe liefde voor Adrienne gesproken? Heeft hij tot u
niet geroepen, als in een almachtigen kreet des harten: O, bemin haar toch vurig,
bemin haar altijd, anker u vast aan uw liefde voor haar als aan den eenigen schat,
dien gij op deze aarde zult bezitten? Zeg, Jean, hebt ge dat alles toch waarlijk niet
eens meer overdacht? En voelt ge daarin niet, gij die verstandig zijt, gij die een zoo
fijn, zoo teergevoelig hart bezit, de verschijnselen der schrikkelijke ziekte, der moreele
aberratie en onverantwoordelijkheid waarvan ik daar even sprak? Is die plotselijke,
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totale metamorfoze van den besten echtgenoot en vader in een crimineelen booswicht
u niet voorgekomen als iets monsterachtigs, als iets bijna onmogelijks? En hebt gij
er waarlijk nooit aan gedacht den sluier, dien dat geheim bedekt, op te lichten?
(Jean blijft roer- en sprakeloos, in diep nadenken)

MAURICE

Gij zwijgt, Jean; gij verhardt u in uw smart en uwen haat; maar als gij openhartig
wildet spreken, zoudt ge toch moeten toestaan dat gij geheel het drama nog niet kent,
dat er een diep, u ontsnappend geheim, in verborgen blijft. Hebt gij waarlijk nooit
verlangd dat geheim te kennen?
GERMAINE

O, ik heb verlangd het te kennen. Ik heb zoo vurig verlangd het te kennen.
JEAN
(na een lange poos stilzwijgen)

In de innige diepte mijns harten is de kwelling van dat geheim; en ik voel, ik meen
te voelen dat ik het later, indien mijn smart, mijn walg en haat eenmaal verdoofden,
misschien zou willen opklaren. Somtijds, des nachts, tusschen den gruwel van een
nachtmerrie en de zachte illuzie van een droom, is het of vader weêr bij mij kwam,
of ik vóór zijn voeten op mijn knieën zakte en smeekend tot hem zegde: o, vader,
gij hebt die wandaad niet bedreven, gij kunt dat niet gedaan hebben, het was een
zinsverbijstering, een booze almacht die u stuwde.
(Een oogenblik stilte)

Toen voel ik,... toen geloof ik dat het zoo gebeurd is... Maar zoodra ik ontwaak voel
ik niets meer dan den afschuw en den walg der wandaad welke ons verpletterd heeft.
Zij heeft ons verpletterd als een donderslag, en als men levenloos ten gronde stort
onder zulk eenen slag, vraagt men zich eerst niet af uit welke onweerswolk hij
losbarstte.
GERMAINE

O, dat akelig geheim zou ik toch zoo gaarne kennen. Ik heb vader steeds zoo innig
lief gehad en nooit kon ik begrijpen welk een waanzin hem tot het begaan van zulk
een schrikkelijke daad aanstuwde. Nu nog, ofschoon ik niet meer twijfelen kan, nu
dat moeder er van dood is en wij allen er zoo ellendig door zijn, nu nog kan ik schier
niet gelooven dat het werkelijk gebeurd is.
(tot Maurice)

O, Maurice, gij spreekt alsof gij meer wist dan wij. Zeg, Maurice, weet ge wellicht
iets meer dan wij? O spreek, spreek, gij weet iets, gij weet iets!... ik zie het op uw
aangezicht! Gij weet iets meer
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dan wij! Maurice, ik beveel u te spreken! Maurice, Maurice, antwoord mij: weet gij
iets meer dan wij?
MAURICE

Ja.
JEAN

Gij weet iets meer dan wij?... Wat weet ge?
MAURICE

(plechtig) Dat kan alleen uw vader u zeggen.
JEAN en GERMAINE
(te gelijk)

Onze vader,... helaas!...
MAURICE

Uw vader is in deze stad en heeft met mij gesproken.
JEAN
(opspringend, met schorre stem)

Vader!... vader is teruggekeerd!... Ach!...
GERMAINE
(snelt driftig naar Maurice en grijpt hem bij de hand)

Waar is hij, Maurice?... Maurice! Maurice!... waar is hij?... ik wil, ik moet hem zien.
MAURICE

In het hotel, hier dicht bij.
JEAN

In het hotel!... Met die vrouw?
MAURICE

Zonder die vrouw. Hij heeft die vrouw verlaten. Morgen vroeg vertrekt hij voor een
verre, lange reis; maar eerst zou hij u beiden nog gaarne eene laatste maal zien, nog
eene laatste maal met u spreken. Hij wacht,... hij wacht dat gij hem de toelating geeft
hier te komen.
JEAN

Hier!... hier!... in dat huis waar hij zooveel lijden heeft gebracht!... waar moeder door
zijn schuld gestorven is!... O!
ADRIENNE

Ik smeek u, Jean, laat hem toch komen. Hij heeft u zooveel te zeggen.
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GERMAINE
(valt smeekend voor haar broeder op de knieën)

Jean!... Jean,... op mijn knieën,... op mijn knieën smeek ik u hem te laten komen.
JEAN
(de hand aan het voorhoofd, na aarzelende, tegenstrijdige gebaren, met een schorre stem)

Hij... hij... hij kome!
DOEK
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Vierde Bedrijf
Zelfde tafereel als in 't derde bedrijf. Als het doek opgaat, staan, rechts, Jean en Adrienne;
en, links, Germaine; alle drie het aangezicht gekeerd naar de deur in den achtergrond, het
lichaam een weinig voorovergeheld in roerlooze houding, in angstige verwachting. Achter het
scherm hoort men een geluid van voetstappen.

Eerste tooneel
ADRIENNE
(grijpt zenuwachtig Jean bij de hand; met schorre gehorte stem)

Ze komen!... ze zijn daar!... Jean,... wees goed,... wees kalm,... laat hem spreken.
JEAN
(met schorre, doffe stem)

Zwijg!... zwijg.
(Germaine, stom van emotie, brengt haar rechterhand aan haren mond)

Tweede tooneel
DE VORIGEN, VADER FREIJMAN, MAURICE

De deur gaat open, vader Freijman en Maurice komen te voorschijn en blijven stilstaan.
Adrienne drukt krachtiger, met een bruske beweging, Jean's hand.

GERMAINE
(snelt met open armen toe, doch blijft plotseling stilstaan) O!

VADER FREIJMAN
(staart beurtelings Jean en Germaine aan. Langzaam, met een doffe, zware stem; uitwendig
kalm, als in een soort van bange vroomheid)

Ik ben het...; doch ik begrijp dat ge me niet meer herkent... Gelijk alle misdadigers
die zich hoeven te verbergen, heb ik mijn baard laten afscheren.
GERMAINE
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(nadert tot hem met uitgestrekte armen)

O,
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vader,... vader...
FREIJMAN
(als verschrikt, een stap achteruitdeinzend, met afwijzend uitgestoken handen)

O, neen neen;... raak me niet aan!... En vooral kus me niet, o, kus me niet!...
JEAN
(met inspanning)

Kom binnen,... vader;... zit neêr...
FREIJMAN

Neen, mijn zoon, ik zal niet zitten.
GERMAINE
(biedt hem een zetel aan)

Waarom niet, vader,... gij zijt
(met inspanning)

...thuis.
MAURICE
(tot Adrienne)

Kom, Adrienne, laten wij nu gaan.
FREIJMAN
(driftig)

O neen neen, blijf, integendeel, blijf. Zoowel als mijne kinderen hoeft gij te hooren
wat ik te zeggen heb.
GERMAINE
(schuchter)

Welnu vader, zet u, rust wat...
FREIJMAN

Neen, Germaine, ik zal het niet doen. Dring er niet meer op aan,... ik zàl niet. De
houding welke voor een misdadiger betaamt tegenover zijn rechters is de staande.
En gij zijt mijn rechters. Ik kom u overigens geen vergiffenis over mijn misdaad
vragen, noch pogen mij er over vrij te pleiten,... ik kom ze eenvoudig uitleggen.
(Korte poos stilzwijgen)
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Toen zal ik voor een lange, verre reis vertrekken.
GERMAINE
(gedempt)

Och vader, wij vragen niets beters dan u vergiffenis te schenken en u bij ons te
houden. Vertrek niet, vader, blijf hier, misschien zullen wij allen samen nog gelukkig
zijn.
FREIJMAN

Ikzelf kan me mijn misdaad niet vergeven, en dat is overwegend. Ikzelf voel dat wij
samen niet meer gelukkig zouden zijn. En ook, ten andere, ik moet die lange reis
ondernemen. Ik heb er mij stellig toe verbonden, en ik ben hier enkel nog durven
komen omdat ik wel wist dat ik voor lang vertrekken zou,
(doffer)

en dat ik u beiden eerst nog een laatste maal terug wilde zien.
GERMAINE

Och vader...
FREIJMAN

Neen, neen, Germaine, dring niet meer aan. Gij ziet wel dat Jean niet aandringt. Hij
is wijzer dan gij, hij begrijpt wel dat ik zal vertrekken.
JEAN
(stil weemoedig)

O, vader, ach...
FREIJMAN

Neen, neen, dat is besloten, vast besloten.
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Spreken wij daar niet meer over. Spreken wij liever over u, over uwe toekomst. Laat
mij, de schuldige, de misdadiger, een weinig mijne misdaad boeten, met u, door mijn
voorbeeld, een groote en schriklijke les voor oogen te stellen.
(wijst naar Maurice)

't Is aan dat groot en edel hart dat ik mijne terugkomst verschuldigd ben. 't Is hij, dat wist ge niet - die mij in mijn vernedering te Parijs kwam opzoeken; hij die mijn
schandelijke banden verbrak; hij die mij liet inzien hoe ik misschien nog een deel
mijner misdaad zou herstellen. O, een klein, nietig gedeelte,... want het overige is
onherstelbaar,... voor eeuwig onherstelbaar.
(Een poos stilzwijgen)

Hij deed mij hier terugkomen. Sinds twee dagen ben ik weêr in de stad, verscholen
en vermomd in dat hotel waar niemand mij herkent. 't Is daar dat hij mij gisteren
Germaine's hand kwam vragen... in geval Germaine tot een huwelijk met hem wilde
toestemmen.
(Stilzwijgen)

O! wat een schande, wat een folterende schande! Ik, de laffe misdadiger, nog bekwaam
het geluk eener door mij verlatene dochter te bewerken of te vernietigen!
(Stilzwijgen)

Ik heb mijn toestemming gegeven, het hoofd gebukt, den blik ten gronde, de wangen
blakend.
(tot Jean)

U, Jean, wordt die schande ten minste gespaard. Gij zijt meerderjariger, gij kunt, met
een glimlach van verachting, mijn ja of neen over het hoofd zien. De eenige hinderpaal
aan uw verbintenis met het meisje wier hart grootmoedig genoeg was om u ondanks
uw ongeluk getrouw te blijven, was uw onteerde vader, en die hinderpaal gaat nu
verdwijnen.
(krachtig)

Meneer Haegen stemt toe in uw beider huwelijken, op voorwaarde dat ik voor altijd
uit het land verdwijne.
(met een weemoedigen glimlach)

't Gerucht zal omloopen dat ik dood ben en zoo zult gij, ten minste, toch opnieuw
gelukkig worden.
GERMAINE
(schreiend)

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

Och vader... vader...
FREIJMAN

Gij zult opnieuw gelukkig worden. O, dat hoop ik toch zoo vurig!
(zucht)

En toch ben ik er zoo bang voor. Mijn eigen schrikkelijke misdaad zegt me, schreeuwt
me dat ik er moet bang voor zijn
(schudt zuchtend zijn hoofd; kort stilzwijgen)

O, ...laat me in verbeelding enkele jaren achteruit wijken, sta mij toe u mijn
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verleden te vertellen en ge zult meteen de uitlegging mijner misdaad hebben, ofschoon
ge die wellicht nooit begrijpen zult.
(Een poos stilzwijgen)

Toen ik uw moeder huwde beminde ik haar zoo teder en zoo vurig als het een man
maar mogelijk is eene vrouw te beminnen. Zij was jong, mooi en braaf, en hare liefde
voor mij was als een aanbidding. Gedurende meer dan twintig jaren kende ik niemand
dan haar, dacht ik aan niemand dan aan haar. Nooit eene trouwschending; nooit zelfs
eene begeerte, eene gedachte van trouwschending. Het was voor mij of er geen andere
vrouwen meer op de wereld bestonden. En diep haatte en minachtte ik de mannen
die niet waren zooals ik, de mannen die niet hun leven lang getrouw bleven aan haar
die zij eenmaal bemind en gehuwd hadden. En ik kon zelfs niet begrijpen hoe het
mij vroeger, in mijn eerste jeugduitspattingen, mogelijk was geweest met andere
vrouwen tijdelijk gemeens te hebben; en hoe ik niet onschuldig en rein gebleven was
tot op den dag waar ik de, mij voor altijd voorbestemde vrouw, ontmoette.
(Stilzwijgen)

Was het, op vijftigjarigen ouderdom, een atavische terugkeer van die
buitensporigheden welke nagenoeg alle jongelui gekend hebben?... Was het een
andere macht, iets onverklaarbaars, mysterieus-diep schuilend in den aard van
sommige menschen?... op zekeren dag werd ik getroffen door een andere vrouw en
ik begeerde haar!... Ik begeerde haar plotseling en onweerstaanbaar, zonder haar te
kennen, zonder haar te beminnen, zonder haar te eerbiedigen. Het was als een dierlijk,
almachtig instinct, dat mij weerloos tot haar stuwde!... Ik worstelde, ik poogde uit
al mijn macht te reageeren. Ik klemde mij wanhopig vast aan mijne echtelijke en
vaderlijke plichten; ik vluchtte de tentatie, ik sloot de oogen vóór 't verleidingsbeeld;
ik zwoer, ik zwoer op al wat heiligst is, nooit, nooit de schanddaad te bedrijven.
Gedurende dagen en dagen durfde ik schier ons huis niet meer verlaten, uit vrees
van het verleidend schepsel te ontmoeten; twintigmaal, honderdmaal, duizendmaal
kwamen mij de woorden op de tong om aan uw moeder mijne foltering te openbaren
en haar te smeeken mij te versterken, mij nooit een oogenblik met mijn schriklijke
tentatie alleen te laten.
(Kort stilzwijgen)

Alles was vruchteloos;... de booze almacht die
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mij stuwde was de sterkste, en, op zekeren avond, in een kreet van hartstocht en van
foltering, beging ik de onherstelbare misdaad...
(Stilzwijgen, bukt het hoofd)

Toen voelde ik mij verloren... Ik voelde mij schielijk een ander schepsel, een monster
geworden... Ik leerde te liegen, te bedriegen. Ik werd een lafaard, een booswicht.
Aan die lage, verdorvene, gemeene vrouw, offerde ik alles op: de liefde mijner
echtgenoote en kinderen, de eer van mijnen naam en mijn gezin, het weinige dat wij
bezaten. En wat nog 't gruwelijkste was: ik had het volle, helder bewustzijn mijner
schandelijke misdaad; ik beoordeelde mijzelf aanschouwelijk in al mijn snoodheid,
zonder de kracht mij er aan te onttrekken.
(Na een poos stilzwijgen, met doffe stem)

Ik vluchtte met haar weg...; ondervraag me niet verder;... laat me de schriklijke dagen,
die volgden, verzwijgen. Dat is nu gedaan, en ik ga voor altijd vertrekken, om verre
van hier mijn misdaad te boeten.
(Lange stilte, gedurende dewelke men Germaine hoort snikken)

Er is in mij maar één bekommering meer: de bekommering uwer toekomst. Niet
uwer stoffelijke toekomst,... die is nu weêr verzekerd,... maar uwer moreele toekomst:
de toekomst uwer zoo reine, volzalige liefde... Dáár ben ik bang voor. De misdaad
waarin ikzelf gedompeld ben heeft schielijk voor mij onbekende afgronden van
foltering geopend, en 'k heb geleerd te twijfelen en te beven... Ik ben bang, kinderen,
'k ben bang voor uw geluk. Bang dat gij, evenals ik, den plechtig gezworen eed niet
steeds getrouw zult kunnen blijven; bang dat eens, toen gij u er het minst zult aan
verwachten, de almachtige aandrang tot een andere liefde uw frisch geluk zal komen
storen. Dagen en nachten folter ik mijn brein om u tegen die schriklijke ramp eene
hoede te vinden. Ik zou willen het geheim ontdekken dat u onveranderlijk getrouw
jegens elkander zou maken; ik zoek te vergeefsch naar een woord, naar een daad,
naar een kreet van almachtige waarschuwing en hoede...
MAURICE

Vader,... - laat me toe u aldus te noemen, aangezien uwe toestemming tot ons huwelijk
mij toch weldra dat recht zal geven - vader, wees gerust. Er was een tijd, - en die is
nog niet lang voorbij - dat ikzelf, in een soort van moedwillig, doch niet overtuigd
scepticisme, de losbandig-
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heid en vrije liefde als een, op natuurrecht steunend zedelijk stelsel, durfde verdedigen.
Toen was ik mijn liefde voor Germaine nog niet bewust, toen oordeelde ik
oppervlakkig en spottend, omdat ik nog niet persoonlijk ‘en cause’ was. Maar nu,...
o, nu heb ik maar mijn zachte, mijn lieve aanstaande bruid te aanschouwen; nu heb
ik maar
(vat Germaine's hand)

hare streelende hand in de mijne te drukken en te denken dat zij tot haar geluk mijne
bescherming noodig heeft, om me dadelijk aan haar gehecht te voelen met een
onzeggelijke kracht, een kracht welke de dood alleen zoude kunnen verbreken. Neen,
neen, wees niet bang, ik voel me sterk;... o, ik voel dat ik altijd aan haar, en aan 't
uniek geluk dat mij van haar alleen zal komen, vastgehecht zal blijven.
JEAN

Ik ook ben niet bang, vader. In mij is een groote liefde en een groote kalmte. In mij,
wanneer ik aan Adrienne denk, komt een gevoel zóó grootsch, of het iets heiligs was.
Het is of ik knielde voor een beeld, en of de kus dien ik op hare blanke handen druk,
mijn ziel, mijn lichaam, mijn gansche wezen voor eeuwig aan haar wezen zegelt...
Neen, ik ben niet bang; mijn liefde is te hoog, te rein, te heilig.
FREIJMAN

Zoo was de mijne;... en tóch heb ik mijn vrouw verlaten, tóch heb ik haar gedood.
'k Ben bang voor u, zeg ik, 'k ben bang. Het spijt me dat ik zoo moet spreken, maar
dezen plicht van vrome, plechtige waarschuwing zal ik ten minste niet verzuimen.
Ik moet, ik moet het zeggen. De eed van getrouwheid waardoor gij u aan elkaar gaat
verbinden, staat buiten en boven de krachten van het menschelijk vermogen. Het kàn
gebeuren dat gij hem ongeschonden zult bewaren, maar dat weet gij niet op voorhand,
dat kunt gij niet weten. Vele vrouwen schenden, al was het ook maar eenmaal in haar
leven, den gezworen eed;... de mannen bijna allen.
(Adrienne maakt een gebaar van schrik; Jean schudt somber het hoofd)

GERMAINE

O, vader,... vader, spreek zoo niet; wees toch zoo onverbiddelijk niet!
FREIJMAN

Schier allen, kind; zoo niet in daad, dan toch in begeerte. En de begeerte naar een
andere liefde is reeds eene trouwschending. Indien gij wist hoevelen, na enkele jaren
huwelijk, den plechtigen eed van trouw geschonden hebben,
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zoudt gij er verschrikt bij staan,... verschrikt,... verschrikt. Maurice had gelijk: de
sexueele ontrouw is in den aard, is de natuur zelve van den man. Het vermogen dat
in hem is, zich bijna onbeperkt te vermenigvuldigen, drijft hem aan tot het bezitten
van ontelbare vrouwen. En alleen zijn rede, zijn hart, zijn zwakheid, ja, zijn zwakheid
houden hem aan één enkele vrouw verbonden. Is het niet opmerkelijk hoe bijzonder
sterk de liefdebrand en meteen de sexueele ontrouw, zooals wij het noemen, doorgaans
ontwikkeld is bij individuën van een voortreffelijk verstand en allerlei superieure
gaven? Verbergt de leus: ‘hoe meerder geest hoe meerder beest’ onder haar
barbaarsche uitdrukking geen groote, diepe waarheid? 't Is de Idee zelve der schepping
die in zulke menschen is; en hun getrouwheid aan één enkele vrouw is slechts de
verzwakking en ontaarding dier grootsche Idee. Het is een ideaal en tevens een vloek.
't Is het verschijnsel van dualiteit welk op de meest aangrijpende wijze de hooge
aspiraties en het zwak en onvolmaakt vermogen van den mensch voorstelt.
(Kort stilzwijgen)

Dàt is het: zijn zwakheid en zijn onvolmaaktheid. En 't is omdat hij zich zwak en
onvolmaakt gevoelt, omdat hij wel beseft, dat het hem zou onmogelijk zijn in de
vrije uiting zijner liefdekrachten het ideaal geluk te bereiken, dat hij die krachten op
een eenig wezen concentreert. Het Groot Ideaal is niets dan een boven en buiten zijn
vermogen staande aspiratie, eene te nauwernood begrepene religie,... alleen het
kleiner ideaal staat binnen zijn bereik. En hij is zoo zwak en onvolmaakt dat hij lijdt,
zoodra hij van dit laatste afwijkt, zoodra hij er niet al zijne liefhebbende krachten op
vereenigt.
(met nadruk)

Dáár alleen dus, in zijn ongeschondene verkleefdheid aan één enkele vrouw, is zijn
eenig mogelijk aardsch geluk; en wee hem die er zich van verwijdert,... wee hem die
in een oogenblik van machtiger natuurdrang, tot het genieten van vrijere, grootere
liefden gestuwd wordt. Daartoe is hij niet opgewassen.
(Stilzwijgen)

Kinderen, ik heb gesproken... Vergeet mijn woorden niet;... vergeet ze nooit.
(Stilzwijgen)

Nu ga ik heen...
GERMAINE

Och vader g'hebt ons bang gemaakt. Zit neêr en blijf bij ons, vader. Steun ons, help
ons; wij vergeven u 't verledene; wij hebben het u reeds vergeven...
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FREIJMAN

Ik zal niet blijven, want ikzelf kan me mijn wandaad niet vergeven.
ADRIENNE

Waarom niet...? Wij allen zijn zwak en vol gebreken... Heeft God het niet gezegd:
‘er is vergeving voor alle zonden.’
FREIJMAN
(beslist)

Ik zal niet blijven; mijn plaats is niet hier. Ik vertrek... Vaarwel, kinderen. Denkt wel
aan mijne laatste woorden;... denkt er altijd aan. (nadert tot Germaine met uitgereikte
hand) Germaine...
GERMAINE
(snikkend in zijn armen vallend)

Och, vader, verlaat ons toch zoo schielijk niet! Blijf nog een weinig, vader; spreek
nog een weinig tot ons; wie weet of wij elkaar nog wederzien. Laat mij u toch ten
minste kussen, vader, u kussen, u kussen...
(omhelst hem hartstochtelijk)

FREIJMAN
(haar insgelijks vurig omhelzend)

O, Germaine, mijn kind!... Germaine,... Germaineke,... hoe kon ik u toch ooit
verlaten!...
(duwt haar zachtkens weg)

Neen neen, kind, laat me, laat me nu; ik moet,... ik moet vertrekken.
(duwt harder)

Laat me vertrekken, zeg ik; Germaine!... Germaine laat me gaan, ik ben niet waardig
nog door u gezoend te worden;...
(haar beslist, schier met geweld wegduwend)

Laat me gaan, zeg ik u, laat me gaan, of 'k dood mijzelf hier vóór uw voeten.
(Germaine zakt weenend in een zetel)

FREIJMAN
(tot Jean, met uitgereikte hand; haastig, koortsachtig)
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Jean...
(Jean neemt zwijgend de hand van Freijman in de zijne en drukt er snikkend zijn voorhoofd
op)

FREIJMAN
(schreiend, tot Adrienne)

Adrienne.
ADRIENNE
(met doffe stem)

Vader...
FREIJMAN
(tot Maurice)

Maurice...
MAURICE

Vader...
FREIJMAN
(met schorre, schier onverneembare stem)

Vaarwel,... allen.
(Gaat naar de deur, in stilte, als met bange aarzeling door Jean, Maurice en Adrienne gevolgd)

GERMAINE
(schielijk uit haar zetel opspringend en met een wilden schreeuw haar vader om den hals
vliegend)

Vader!... vader!... een laatsten kus! O, nog een laatsten
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kus!
(omhelst hem hartstochtelijk; met driftige stem)

O, vader, gij zult terugkomen, niet waar? Zeg het, vader, laat ons die uiterste hoop;...
zeg het, zeg het, gij zult terugkomen, niet waar?
(hevig snikkend, met plotseling verzwakte stem)

O, vader, vader...
(met gevouwen handen)

o, zeg het, zeg het toch, zeg toch dat gij terug zult komen?
FREIJMAN
(Terwijl Germaine, als in onmacht, in de armen van Maurice zinkt)

Misschien... later.
(Gaat vlug de deur uit terwijl Germaine een laatste, zwakke klacht laat hooren)

DOEK
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Een sociale misdaad
Tooneelspel in 3 bedrijven
UIT HET VLAAMSCH VAN CYRIEL BUYSSE VOOR NEDERLAND BEWERKT
DOOR W.G. VAN NOUHUYS

Personen
LABEER

55 jaar

VROUW LABEER

50 jaar

ELODIE

19 jaar

BUCK

25 jaar

SPIESSENS

45 jaar

DE BRIGADIER

40 jaar

DE VELDWACHTER

30 jaar

DE NOTARIS

50 jaar

DE POSTBODE

30 jaar

DE BAANWACHTER

40 jaar

Het stuk speelt op een klein dorp in Nederland.

In het Eerste Bedrijf is Labeer nog een man in de volle kracht van 't leven.

In het tweede Bedrijf lijkt hij veel ouder geworden.

In het derde Bedrijf is hij geheel vervallen.
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Eerste bedrijf
Een boerenkeuken. Deur in 't midden, achtergrond. Rechts en links van die deur een raam.
Door de ramen gezicht op velden. Rechts, voorgrond, een deur. Links, voorgrond, een tafeltje
met brood en groote koffiekoppen. Tweede plan, links, de haard. Gekleurde borden boven op
schoorsteenmantel. Enkele stoelen. Rechts, tegen den muur, een houten horlogekast, en een
eetkast met Christusbeeld er op, tusschen artificieele bloemen onder glazen stolpen. Boven de
deur in den achtergrond een driehoekig Alziend-Oog, met ‘God ziet mij’ boven en ‘Hier vloekt
men niet’ onderaan. Boven de lijst van het Alziend-Oog een palmtakje. Naast de
achtergronddeur staat een baalzak half gevuld met aardappels.

Eerste tooneel
LABEER, VROUW LABEER; LATER ELODIE

Bij het opgaan van 't gordijn staat Labeer, door de half open deur, in loerende houding naar
buiten te kijken. Groote belangstelling en glimlach op het gelaat. Vrouw Labeer is bezig met
het ontbijt op tafel te schikken, en loopt heen en weer van eetkast naar haard en tafel.

VROUW LABEER
(omkijkend naar Labeer, terwijl zij bij den haard de koffiekan vult)

Waar sta je zoo na te kijken? 't Is hier koud, hoor. Doe de deur liever dicht.
LABEER
(kijkt glimlachend naar zijn vrouw om)

Stil... wacht effen... 't is Buck... Hij zit daar in de suikerpitten. Jammer dat het zoo
mist...
Kijkt weer vol belangstelling naar buiten.

VROUW LABEER
(misnoegd)

In de pitten? Wat heeft ie in onze suikerpitten te doen?
LABEER
(vlug naar zijn vrouw omkijkend en dan terstond weer naar buiten)

Stt... 't is voor 'n haas... Hij kruipt er
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naartoe... Hij gaat hem raken... met 'n stok... Die rakker! Hij heeft 'n ronde hoed
opgezet, 'n blauwe kiel aangedaan - net 'n beestekooper..., dat ze 'm niet herkenne
zulle. Toe, kijk ook is hier.
VROUW LABEER

'K ben d'r heelemaal niet nieuwsgierig na. Met Buck loopt het stellig den een of
anderen dag verkeerd. Spiessens heeft 'm al lang in de gaten. Gisteren, tegen den
avond heeft ie hier wel 'n uur rondgeloerd.
LABEER
(dringend)

Stt!... stil... 'K zie hem... den haas... Z'n ooren overeind!... Toe... toe... kom 's effe
kijken. Toe!... Hei!... sakkerloot! Hij licht z'n stok op... Nou... nou gaat ie slaan!...
Daar slaat ie! Hij loopt er naartoe als de bliksem! Hij hêt hem! Hij loopt er mee weg.
Hij...
Plotseling dringt Labeer verschrikt achteruit en sluit de deur.

VROUW LABEER
(verwonderd)

Wat is er? Wa mankeer je?
LABEER
(ontsteld)

De jachtopziener!... Spiessens! Hij komt in eens uit het elzehout gesprongen! Daar
heêt-ie zeker op de loer gezeten! 'K geloof dat ie Buck gezien heet.
VROUW LABEER

Zie-je nou wel! Heb ik het je niet gezegd? Dat komt er nou van! Nou heeft-ie net
wat ie verdient.
LABEER
(voorzichtig weer de deur met een kiertje openend en naar buiten loerend)

Buck is weg... Spiessens loopt nou in de suikerpitten. Hij zoekt naar den haas. Ja
verdikke!... hij zal Buck in de smiezen hebben
(bedenkelijk hoofdschuddend)

Jongen jongen...
Trekt zich plotseling verschrikt weer terug en sluit de deur.
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VROUW LABEER

Wel? wat is er nou weer? Wat doe-je raar van morge!
LABEER
(angstig)

Hij keek te gelijk al eens hier naartoe.
VROUW LABEER

Wie?
LABEER
(als boven)

Spiessens.
VROUW LABEER
(boos)

Waarom ben je ook zoo stom om die deur altijd open te doen? Wa gaat het jou aan
of Buck 'n haas kapot slaat of niet? Hou er je buiten. Hè je misschien zin voor 't
gerecht te motte komme? Denk je dat Spiessens ons vertrouwt? Dat heb ik gisteren
wel anders gezien aan zijn loeren.
LABEER

Kom kom, moeder; hij weet toch wel dat ik geen
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strooper ben.
VROUW LABEER
(als boven)

Da kan wel; maar weet ie soms niet dat Buck met onze Eeldie vrijt? Hij vertrouwt
het spul niet, wat ik oe zeg. Hij denkt da we 't met Buck eens zijn. En hoe zou het
jou smaken als je eens voor moest komen en een vonnis kreeg?
Labeer staart Vrouw Labeer eenige oogenblikken stom-angstig aan.

VROUW LABEER
(nijdig)

En dan... daar mot nou toch 's 'n end komme aan die verkeering van Buck met Eeldie.
Dat over en weer geloop hangt me de keel uit.
Terwijl Vrouw Labeer spreekt komt Elodie langzaam door de rechterdeur op.

VROUW LABEER
(tot Elodie)

Zoo... ben je daar dan eindelijk? Ik dacht da je nie uit je nest kwam van daag.
(tot Labeer die langzaam weer naar de achterdeur gaat)

Laat die deur nou toch toe, zeg ik oe.
(tot Elodie)

'K zeg al tegen vader dat er 'n eind mot komme aan da spul tusschen jou en Buck.
Wil ie fatsoenlijk en wel met je trouwen - best. Anders blijft ie hier maar weg. Daar
net sloeg ie al weer 'n haas kapot in de jacht van den baron. Spiessens heeft het gezien.
- nou, da wordt 'n proces-verbaal - en dan vliegt ie den bak in.
ELODIE
(geschrikt)

Wat! Waar heet ie 'n haas kapot geslagen? en wanneer?
VROUW LABEER

Wel daar... in onze pitten... nog geen vijf minuten geleje, en de jachtopziener zag
het, hoor!
ELODIE

Zag ie het? Hoe weten jullie dat ie 't gezien heet?
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VROUW LABEER

Omda vader door de deur keek - ik zeg al waar bemoeit ie zich mee? - Toen zag ie
Spiessens uit het hakhout kruipen.
(woedend tot Labeer die weer naar de achterdeur wil)

Wel, verdomme! laat toch die deur met rust, zeg ik oe; 'k zal er 'n spijker doorslaan!
LABEER
(terugkomend. Tot Elodie)

'K geloof... dat ie het gezien hêet; maar 'k ben er toch nie zeker van. Het mist nog al
sterk.
ELODIE
(smeekend tot Labeer)

Vader... je zult het toch nie verraje als ze komme om oe te ondervrage?
LABEER

Stellig niet
(weifelend)

maar... maar... kom... kom... ze zullen mij niet ondervragen.
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VROUW LABEER

Daar weet je niks van; dat zul je af motte wachten.
(tot Labeer en Elodie)

Vooruit - laten we nou maar gauw drinken. Dan kunne we naar ons werk gaan.
Zij vult de kommen en allen gaan zitten. Zij slaan een kruis en bidden even in stilte, met
gevouwen handen. Labeer, die zijn pet heeft afgenomen om te bidden, zet die weer op voor hij
begint te eten.

LABEER
(etend)

Daar is nou niks in de wereld da 'k liever zie als 'n haas op de kop tikken; en
waarachtig nog nooit van mijn leven hê'k er zelf een gestroopt.
VROUW LABEER
(minachtend)

Daar 's nog al wat aan te zien ook - en als je daar dan 'n paar maanden voor kunt
gaan brommen...
LABEER

Toch niet om da j 'n haas hebt
zien

stroopen?
VROUW LABEER

Lood om oud ijzer - als je 'n kerel bent dan bemoei je je daar nie mee.
(tot Elodie die in stilte zit te schreien)

Nou nog mooier! Nog grienen ook! 't Is nog al de moeite waard, om zoo'n Buck!
Voor hèm tien andere!
ELODIE
(schreiend)

Maar hij heet toch nog noeit hoeven te zitten.
VROUW LABEER
(slaat een kruis en staat op)

Nee, maar vraag niet hoe dikwijls hij het al verdiend heet.
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(tot Labeer, die insgelijks, een kruis makend, opstaat, een pruim tabak in zijn mond stopt en
zijn spa gaat nemen)

Kom voort, laat ons nou maar gaan. Hoe eer begonnen hoe gauwer gedaan.
(tot Elodie)

Ruim in die tijd de tafel af, wasch de boel om, en veeg de vloer bij.
LABEER
(opent voorzichtig de deur en loert naar buiten)

Hij is weg... 'k zie geen mensch meer.
Hij aarzelt om buiten te gaan.

VROUW LABEER
(neemt een korf)

Vooruit - schiet op. Waar ben je nou bang voor?
LABEER
(weifelend)

Ik ben niet bang; 'k ben heelemaal niet bang.
Hij laat Vrouw Labeer eerst door, aarzelt dan nog even en gaat ook. Men ziet ze langs het
linkerraampje voorbij gaan. Een stilte, terwijl Elodie haar tranen afdroogt en het ontbijtgerei
omwascht.
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Tweede tooneel
ELODIE, BUCK

Buck (vroolijk lachend gezicht) verschijnt buiten achter het rechter raampje en kijkt naar
binnen. Hij draagt een grauw vest en heeft een pet op. Hij tikt aan 't raam en laat een pakje
zien, dat hij in de hoogte houdt. Elodie kijkt niet om. Hij tikt een tweede maal, wat harder.
Met een korten kreet keert Elodie zich om.

ELODIE
(loopt naar de deur en opent die)

Ben jij daar!
BUCK
(opgeruimd binnen)

Dag Eleken. Hoe gaat het er mee? Effen eentje pakken.
(geeft haar twee klinkende zoenen op de wangen)

'K had hier in de buurt wat te karweien, en
(laat zijn pakje zien)

nou heb ik nog wat voor je meegebracht ook.
ELODIE
(bedroefd)

Ja, 't is wa moois wa jij in de buurt te doen hebt. Hazen stroopen.
BUCK
(grappig)

Zoo!... weet jij dat ook al? Ik wou het je net als 'n nieuwtje vertellen.
ELODIE
(als boven)

Ja... en wist ik het maar alleen, dan was't niet erg; maar Spiessens weet het ook. Die
heeft je afgeloerd. Nou zul je wel 'n proces-verbaal krijgen, en
(weent)

dan motte zitten.
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BUCK
(lachend)

Hahaha! Spiessens!... Da's goeje! Die gek! Die kerel is stapel!
(lacht)

Weet je wat ik met Spiessens heb uitgehaald?... 'K heb hem belazerd. Eer da 'k naar
hier toe kwam om 's - nou, je weet wel, - naar dat haasje te kijken in jullie suikerpitten,
ben ik Spiessens z'n huis al langs gegaan. Hij stond in de deur en zag me aankomen.
Zoo moest ik het precies hebben. ‘Dag Spiessens’ zei ik toen ik langs ging ‘'n weertje,
hè?’ En meteen ging ik achter zijn huis om naar 't dorp toe. Maar 'n eindje verder
kroop ik in dat boschje,... je weet wel... bij den hof van Peer Verbauwen. Daar trok
ik toen 'n lange blauwe kiel aan, en zette 'n bruin hoedje op m'n kop, dat ik in de
struiken verstopt had; en weer kwam ik deze kant uit. Spiessens die stond nog altijd
in zijn deur, en hij zag me ook weer aankomme. Wacht 's effe, denk ik bij mijn eige:
nou zal ik het je levere, kerel. - Geen vijftig meter van z'n huis
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bleef ik stilstaan tegen de lindeboom, net tijds geno[e]g om is... nou, je weet wel...
en om 'n pijpke aan te steken.
(plotseling proestlachend)

Zoo'n sufferd! Hij herkende mij nie eens! Hahaha! Z'n wijf kwam buiten en ik hoorde
'n hem duidelijk tegen haar zegge: ‘Kijk, daar komt al nen beestekooper van
Verbauwens. Hij heef zeker zin in z'n osse gehad!’ Hahaha!
ELODIE
(ook stilletjes lachend)

O jou rakker!
(weer ernstig)

Maar tóch heeft ie jou gezien. Hij was weggekropen in het elze-hakhout.
BUCK

Da weet ik wel. Denk je da 'k hèm nie gezien heb!
(lachend)

Maar hij denkt dat het de beestekooper geweest is
(opent zijn pakje)

Kijk; hier heb je m'n kado... 'n mooie, nieuwe japon voor je.
Hij haalt een opgerolden blauwen kiel te voorschijn, gooit haar dien vlug over 't hoofd en
ontrolt hem al lachende.

ELODIE
(ongeduldig)

Gek die je bent!
BUCK
(lachend)

En 'n spik-splinternieuwe hoed.
Hij haalt een bruin rond hoedje te voorschijn en zet het haar op.

ELODIE
(als boven)
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Toe-toe, schei er nou uit. Hou me nou niet voor den gek.
BUCK
(geeft haar den huisbezem)

En 'n parasol voor 't verschieten.
ELODIE
(gooit den bezem weg en wil den kiel uittrekken. Boos)

Nee, nee!
BUCK
(haalt den dooden haas te voorschijn en duwt haar dien in de handen)

En 'n mooie warme damesmof.
ELODIE
(verschrikt wegspringend)

God-nog-toe!
De haas valt neer.

BUCK
(schaterlachend)

Hahahaha!
ELODIE
(boos. Gooit hoed en kiel af)

Schei er nou uit, hoor! met al dat gezanik!
Zij keert hem den rug toe.

BUCK
(toont haar fleemend een mooie sjaal)

Eleken?
ELODIE
(kijkt om, half norsch, half glimlachend)

Wat heb je daar?
BUCK
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Zie-je da niet? Da's 'n sjaal. Kom nou 's hier.
Elodie komt een paar stappen nader.
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BUCK
(kruist haar de sjaal over de borst)

Nou? Hè?
ELODIE
(verrukt)

Och! och! Hoe mooi!
Zij gaat in het spiegeltje kijken.

BUCK
(haalt een aardig mutsje te voorschijn)

En hoe zou dat daar bij staan?
ELODIE
(verbaasd)

's Jonges! 's Jonges! Hoe kom je daar toch aan?
(Zij wil hem het mutsje afnemen)

Pas toch op. Je verkreukelt het zoo.
BUCK
(trekt het mutsje vlug terug, houdt het even in de hoogte, en zet het haar dan voorzichtig op 't
hoofd. Glimlachend)

Comme ça, zooals de Franschman zeit.
ELODIE
(loopt weer naar het spiegeltje. Verrukt)

God! God! wat 'n mooie muts! En wa staat die goed op den omslagdoek!
BUCK
(achter haar rug; houdt een paar oorbellen in de hoogte)

Eleken?
ELODIE
(kijkt vlug om; snelt toe)
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Wa's dàt? Nog al meer? Maar Frans dan toch!
BUCK
(glimlachend)

Heb je wel gaatjes in de ooren?
ELODIE

Ja ja, zeker. Maar zeg eens Frans? Hoe kom je'r toch allemaal aan?
(eensklaps met een soort van schrik)

Het is toch niet...
BUCK
(komt met de oorbellen naar haar toe. Met kalme stem)

Gestolen?... Nee, waarachtig niet, m'n Eleken. M'n hande hou ik thuis.
(glimlachend)

Maar de vorige week is er groote drijfjacht geweest op 't kasteel; toen heb ik
meegedaan.
ELODIE
(verbaasd)

Meegedaan?
BUCK
(hangt haar glimlachend de oorbellen in)

Wel ja. - Ik heb de hazen en de patrijskes opgeraapt die de heeren hebben laten liggen.
Ze kunne z'allemaal nie meenemen, d'r zijn er te veul. Alle goeje mensche motte
mekaar 'n handje helpe.
ELODIE

Au!
BUCK

Wa mankeert er aan?
ELODIE

Je steekt het in m'n oor. Je doe me zeer.
BUCK
(kalm)

O!
(glimlacht)
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Kijk nou is!
(Hij gaat een paar stappen achteruit)

Nou zie je d'er uit om op te vrete.
(Hij vliegt haar in de armen en omhelst haar)

Daar!
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daar! daar!
ELODIE
(verrukt)

Is dat nou allemaal voor mijn?
BUCK

Al die kussen?
ELODIE
(lachend)

Och gekkerd!
BUCK

Da's allemaal voor jou. En de komende week na de tweede drijfjacht...
Terwijl Buck spreekt gaat de achterdeur open en Labeer en Vrouw Labeer komen binnen,
samen een korf met aardappels dragend.

Derde tooneel
DE VORIGEN, LABEER, VROUW LABEER

VROUW LABEER
(den korf loslatend. Verbaasd)

Wat is dàt hier? Wa voere jullie hier uit?
Labeer staat roerloos-verbaasd.

ELODIE
(beschaamd)

Moeder... Frans... die...
BUCK
(invallend)

Ik ben 'r 'n presentje komen brengen, moeder Labeer.
LABEER
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(ziet den haas op den grond. Gaat er nieuwsgierig, maar als 't ware eenigszins bang naar
kijken)

Enne... wat is dat?
BUCK

Dat is 't er nou een die van jou suikerpitten geen blaadje meer vreten zal, baas Labeer.
Labeer glimlacht in stilte, half vroolijk, half bang.

VROUW LABEER
(boos)

Ja maar, verdomme nog toe, wat zijn dat nou voor viezevazen!
(wijst naar Elodie)

Waarom staat zij daar te pronken als 'n paaschbeest? Ze ziet er verdomd uit als 'n
flodder-madam.
BUCK

't Gaat tegen de kermis, moeder Labeer. De komende week, na de groote drijfjacht,
zal ik voor jou ook wat meebrengen.
VROUW LABEER
(beslist)

Hoor's, buck, da gevrij moet hier uit zijn.
(Terwijl vrouw Labeer spreekt gaat Labeer eindelijk den haas oprapen, komt er mee achterom
staan, dichtbij den aardappelzak, en bekijkt en bevoelt hem daar in zijn eentje, half bang, half
glimlachend, met de grootste be-
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langstelling. Terwijl neemt Elodie langzaam de oorbellen, de muts en de sjaal af)

Wil je als 'n fatsoenlijke jongen met Eeldie trouwen - mijn goed - maar zóó kan 't
niet blijven duren. Zoo zeker als twee maal twee vier is zullen ze jou eerdaags in den
bak stoppen, en ik heb er geen zin in m'n dochter te zien met een jongen die gezeten
heet. Den haas dáár hé-je van morge op onzen akker kapot geslagen, is 't niet? Nou,
Spiessens heet het gezien en wis en zeker is 't er al proces verbaal opgemaakt.
BUCK
(verwondering veinzend)

Ikke? Da's de plank mis geslage, hoor. 'K heb het zelf ook gezien. 't Was 'n
beestekooper, die na Verbauwen z'n osse had weze kijken.
VROUW LABEER

Ja ja, hou maar op. Smoesjes!
Gij

waart de beestekooper! Denk je dat de menschen stapel zijn?
LABEER
(lachend, tot Buck, met den haas in de hand)

Zoo 'ne gannef! Of ik jou niet herkend heb, hein? En ik ben bang Spiessens ook.
Labeer's gezicht krijgt plotseling een verschrikte uitdrukking.

BUCK
(lachend)

Nou - kan me niks schele.
(nadert tot Labeer)

Wat zou jij doen als 'n haas zoo gek was tegen de stok aan te loopen?
(grappig dreigend met zijn vinger)

'K zou niet graag den haas zijn!
(lacht)

Hij staat er compleet bij te watertanden. Vooruit. Hou hem vast. Je mag hem hebben.
LABEER
(geeft haastig den haas aan Buck terug)
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Ja... ja... nee... nee... dat durf ik niet; al zie ik het graag, zelf er een pakken daar mot
ik niks van hebbe. Daar ben ik bang van.
VROUW LABEER
(tot Buck)

Alà; kom; vort er mee. Blijf er mee buiten de deur voor goed.
Buck raapt lachend zijn boeltje weer bij elkaar en stopt het in zijn pakje, uitgenomen den haas.

VROUW LABEER
(tot Labeer)

Kom, vader, help me nou eens gauw de aardappels overstorten. Dan kunnen we weer
naar 't land gaan.
LABEER
(nog even den haas bevoelend)

't Is toch 'n ding, hè! Dat 'n mensch somtijds maanden lang in den bak mot zitten
voor zoo'n onnoozel beestje.
VROUW LABEER
(met een boozen blik op Buck)

Dan motte ze maar niet stroope.
(ongeduldig tot Labeer)
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Vooruit: schiet op.
Zij tillen samen den korf op en laten de aardappels stroomen in den reeds half gevulden baalzak
die naast de deur staat. Plotseling verschijnt Spiessens met brigadier en gendarme achter het
linker raampje.

BUCK
(ploft eensklaps den haas in den zak met de rollende aardappels)

Verdikke! de veldwachters!
Hij vliegt met zijn pakje door de deur rechts af.

ELODIE
(slaakt een doffen gil de beide handen van schrik aan den mond)

Och Heer!
LABEER en VROUW LABEER
(verschrikt opkijkend)

Wat is 't er?
Er wordt aan de deur geklopt. Een stem vraagt van buiten: Doe open. De deur gaat open en
Spiessens, met Brigadier en gendarme komen binnen.

Vierde tooneel
DE VORIGEN (MIN BUCK). SPIESSENS, DE BRIGADIER, DE VELDWACHTER

SPIESSENS

Goeien dag.
LABEER, VROUW LABEER en ELODIE
(verschrikt) (Labeer en Vrouw Labeer staan nog met den korf over den zak gebogen. Samen)

Goeien dag, samen.
BRIGADIER en VELDWACHTER
(kortaf)

Goeien dag.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

SPIESSENS

We wouen je effe spreken.
VROUW LABEER
(laat den korf los en biedt stoelen aan)

Bestig. Ga daar maar zitten. 'n Koel weer, van morge.
SPIESSENS

Ja - nog al mistig. 'K geloof dat het 'n beetje gevroren heet.
BRIGADIER
(eenigszins wantrouwig glimlachend. Tot Vrouw Labeer die hem een stoel aanbiedt)

Dank je, moeder Labeer, we zullen niet gaan zitten.
(tot Labeer die met den zak aan 't scharrelen is)

We zijn eigenlijk gekomen om je iets te vragen, Labeer.
LABEER
(schor van angst)

Goed, brigadier, ik ben tot je dienst.
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Hij tilt den zak op en plaatst hem tegen den achterwand.

BRIGADIER

Van morge is er hier op jou akker 'n haas gestroopt, Labeer.
LABEER
(na een oogenblik verschrikt stilzwijgen)

Daar... daar... weet ik niks af, brigadier.
SPIESSENS
(tot Labeer)

Kom, kom, denk maar 's na. Je hebt het zelf gezien.
LABEER
(als boven)

Zelf gezien. 'K heb niks gezien.
SPIESSENS
(eenigszins vinnig)

Zoo. - Dus je hebt ook niet daar aan de deur gestaan, terwijl Buck in jou pitten met
z'n stok 'n haas kapot sloeg?
LABEER
(spuugt even links)

Nou,... ik heb wel 'n oogenblik aan de achterdeur gestaan, maar... maar daarom heb
ik toch buck niet gezien.
SPIESSENS
(spottend)

Misschien heb je 'm niet herkend. zelf heb ik hem ook niet dadelijk herkend.
(tot Brigadier)

Brigadier, zooals ik je gezegd heb, hij had zich verkleed als beestekooper.
(Brigadier knikt)

Maar ik had toch suspicie op 'm. 'K heb me toen verstopt in de gracht achter het
elzehout, en toen heb ik hem heel goed herkend.
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(tot Labeer)

En jij hebt 'm dus...
BRIGADIER
(valt hem in de rede)

Nee. - wacht even.
(tot Labeer)

Je bent dus wel buiten geweest, nie waar, Labeer?
LABEER
(siddert van angst)

Ja-ja, Brigadier, da's te zeggen, ik ben effetjes na 't huiske geweest krek als iederen
ochtend, maar...
BRIGADIER
(als boven. Haalt een noteerboekje uit)

En toen je teruggekomen bent, ben je niet direkt in huis gegaan, nie waar? Je bent
daar nog 'n oogenblik op den dorpel van je achterhuis blijven staan kijken.
Terwijl de Brigadier spreekt bevoelt de veldwachter machinaal met de hand de bovenste
aardappels in den zak tegen den achterwand. Angstige blikken van Labeer, Vrouw Labeer en
Elodie.

LABEER
(als boven)

Ja zeker, Brigadier, zeker, maar...
De Brigadier schrijft iets op zijn boekje. Labeer troebleert zich en begint te stotteren.

VROUW LABEER
(neemt een aarden kom uit de eetkast, en
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draait langzaam, al sprekende, om de tafel heen, naar den zak met aardappels toe)

Dat doet ie iederen morgen, Brigadier. Dan staat ie daar een oogenblik te kijken wa
voor weer het is.
(Zij zet op natuurlijke wijze de aarden kom hoven op den zak. Dringend, tot Elodie)

Vooruit, Eeldie, doe gauw 'n beetje zemele en aardappels in die kom, voor de
konijnen.
Elodie neemt een handvol zemel uit de eetkast, haalt wat gekookte aardappels van den haard
en begint alles in den kom door elkaar te kneden.

BRIGADIER
(tot Labeer)

Goed. Je stond dus daar vlak vóór je akker met suikerbieten, nie waar?
LABEER
(Doodsbang en bevend. Aarzelt even met zijn antwoord)

SPIESSENS

'K heb er hem zelf zien staan, Brigadier; maar zoo gauw toen ie Buck in de gaten
had, is ie teruggegaan, en door 'n kier van de deur blijve kijken.
LABEER
(als boven)

't Is nie waar - 'k heb nie gekeke. 'K ben weer in huis gegaan.
SPIESSENS

Tot drie keer toe, Brigadier, is ie weer half naar buiten gekomen om te kijken; en
pas toen de haas gestroopt was en ie
mij

zag - toen heet ie pas de deur weer gesloten.
LABEER
(na links gespuugd te hebben)

't Is nie waar. 'K heb jou ook nie gezien.
SPIESSENS

Jij hebt mij wis en zeker gezien.
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LABEER

't Is nie waar. 'K heb jou nie gezien.
SPIESSENS
(driftig)

En ik herhaal dat je mij wis en zeker gezien hebt.
LABEER
(insgelijks driftig)

Nee, nee, nee. As ik nou toch zeg da 'k jou nie gezien heb. Wie mot me vertelle wat
ik zie of wat ik nie zie?
VROUW LABEER
(tot Spiessens)

Da kun je toch onmogelijk weten, Spiessens.
SPIESSENS
(beslist)

'K zeg nóg eens: het is zoo, en daarmee uit.
(verwijtend tot Labeer en Vrouw Labeer)

'K begrijp nie dat jullie niet beschaamd bent van zoo brutaal tegen de waarheid op
te strijjen.
Terwijl Spiessens en Labeer twisten schrijft de brigadier voortdurend in zijn boekje. Labeer
kijkt hem elk oogenblik angstig aan.
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VELDWACHTER
(lief doende tegen Elodie die in de kom kneedt)

En is dat allemaal voor de konijntjes, zeg?
De Brigadier schrijft aldoor.

ELODIE

Zoo is 't. Ze hebben nog niks gehad, vandaag.
VELDWACHTER
(klopt van buiten op den zak. Glimlacht)

Ze zullen wel vet zijn, hè, tegen dat ze dit allemaal opgevreten hebbe.
ELODIE
(gedwongen lachend)

Ja, dat zulle ze zeker.
Zij kneedt nog drukker door en keert zich derwijze dat de veldwachter eenigszins van naast
den zak weggedrongen wordt. Aldoor schrijft de brigadier. Spiessens kijkt hem belangstellend
en Labeer en Vrouw Labeer kijken hem angstig aan.

BRIGADIER
(tot Labeer; op beslisten toon)

Dus, Labeer, jij zegt, dat jij daar niets van gezien hebt, hein?
LABEER
(bevend. Spuugt even links)

Nee, nee, Brigadier.
SPIESSENS
(verontwaardigd)

Sakkerloot! Da's kras!
BRIGADIER
(schrijft. Als boven; tot Labeer)

En je bent bereid daar voor 't gerecht 'n eed op te doen, hè?

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

LABEER
(diep geschrikt)

Voor 't gerecht? Mot ik... mot ik... voor 't gerecht komme?
BRIGADIER

Wat dacht je anders? Daar wordt proces-verbaal op gemaakt en Spiessens roept jou
op als getuige. Je bent dus bereid om je verklaring onder eede te herhalen, hè?
LABEER
(spuugt links)

Ja, Brigadier.
BRIGADIER
(plotseling woedend)

Ja maar, Labeer, geen smoesjes. Pas op. Je ben gewaarschuwd. Je denkt misschien
dat ik die boerestreeken niet ken? Pas op kerel! Als bewezen wordt dat j'n valsche
getuigenis gedaan hebt, dan vlieg je de nor in, net zoo goed als Buck.
VROUW LABEER
(angstig)

Maar Brigadier, hij zal toch niet...
LABEER
(schor van angst invallend)

Ik maak geen smoesjes, Brigadier. Ik trek maar met m'n bek omda 'k pruim.
BRIGADIER
(kijkt Labeer wantrouwend aan)

Als dat zoo is, leg dan die pruim weg, tot dat ik met ondervragen klaar ben.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

1132

Labeer neemt bevend zijn tabakspruim uit den mond, en stopt die in zijn rooden zakdoek.

BRIGADIER

Jij hebt dus niets gezien, niewaar?
Labeer schudt ontkennend het hoofd. Brigadier teekent op.

SPIESSENS
(halfluid)

Wel verdomme!
BRIGADIER

Is dat alles wat je te verklaren hebt?
LABEER
(schor)

Ja.
BRIGADIER
(sluit zijn boekje)

Afgedaan, dan.
(tot veldwachter)

Allò, we zijn hier klaar.
(tot de anderen)

Saluut!
Hij keert zich met Spiessens om.

LABEER
(bevend, tot Brigadier)

En... En zou ik nou toch nog voor motte komme, brigadier?
BRIGADIER

Daar zul je wel van hooren als het tijd is.
Brigadier, veldwachter en Spiessens door middendeur af. Men ziet ze voorbij het linker raampje
gaan. Labeer en Vrouw Labeer staan even roerloos, als van schrik ter plaats genageld. Elodie
begint te snikken.
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Vijfde tooneel
LABEER, VROUW LABEER, ELODIE. LATER BUCK

VROUW LABEER
(heftig tot Labeer)

Nou heb je 's geleerd, hè? Je zult er van lusten, van dat na buite kijken.
Labeer staat sprakeloos te beven.

ELODIE
(snikkend)

O! en als Frans nou zitte mot!
VROUW LABEER
(nog heftiger)

Dan heet ie wat ie verdient; niks meer of niks minder.
LABEER
(bang naar de deur omkijkend)

Stt! nie zoo hard! Praat nie zoo hard!... Die Spiessens ook! die lamstraal! Wie zou
daar nou aan gedacht hebbe!
BUCK
(steekt door de deur rechts het hoofd naar binnen)

Zijn ze weg?
(komt heelemaal binnen. Tot Labeer)

En jij dan toch! Waarom heb je nou nie gezeid dat je 't wèl gezien had, maar dat het
'n beestekooper was? Ja... Nou is 't te laat! Nou is 't er niks meer an te veranderen.
Labeer schudt wanhopig het hoofd.
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VROUW LABEER
(tot Buck)

Jij denkt zeker dat de menschen stapelgek zijn!
BUCK
(heftig)

Hij kón me ommers nie stellig herkenne. Het mistte veul te hard!
VROUW LABEER

Ze zullen oe misten! Maar 't is verdikke ongepermitteerd da je óns medeen in de
beroerdigheid brengt.
(dreigend)

Daar! - 'K had het woord op m'n lippe om te zegge da Labeer je wèl gezien had.
LABEER

Stt! stt!
ELODIE
(valt snikkend in Buck's armen)

O Frans als ze jou nou maar nie oppakke.
VROUW LABEER

Heet-ie wat beters verdiend?
BUCK
(Elodie troostend)

Nou nou, ze hebben me nog niet.
ELODIE

Maar waarom hè je 't ook gedaan? En die veldwachter die daar altijd in die zak stond
te voelen! 'K zat toch zoo in de rats!
BUCK
(grappig)

Zoo!... Heet-ie in de zak staan voelen?
ELODIE

Ja ja, tot drie keer toe. 'K was zóó bang!
BUCK

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

En hèèt-ie niks gevoeld?
ELODIE

Nee, gelukkig niet.
BUCK
(lachend)

Wat 'n ezel!
ELODIE
(smeekend)

O Frans, doe het nou in 's Hemelsnaam nooit meer. koop maar liever nooit meer iets
moois voor me.
LABEER
(eensklaps heftig) Wel verdomd

- maar als ik nou toch blijf zegge dat ik niks niemendal gezien heb, wat kunne ze me
dan maken? Zullie kunne toch nie wete wat ik met mijn oogen zie of niet zie.
VROUW LABEER

Ze zullen 't je wel anders vertelle.
LABEER
(haast schreiend)

Ik wil nie voor 't gerecht komme. Nog nooit van m'n leve heb ik vóór hoeve te kome.
'K heb er de pest aan gezien, - de pest! Ze ondervragen, ze plagen, ze laten iemand
verdomme dinge zegge die je zelf nie weet. Ze maken je gek, stapelgek met dat
ondervrage. 'K weet er niks meer van. 'K heb niks gezien! Niks! En ik heb niemand
iets in de weg gelegd. Ze motte mij met rust late! Da's al wat ik vraag.
VROUW LABEER
(verschrikt)

Wa mankeert joù nou?
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BUCK
(plotseling, als bij ingeving)

Stt! Ik weet wat!
ALLEN

Wat dan?
BUCK
(tot Labeer)

Zet jij bij 't lezen 'n bril op?
LABEER
(iets kalmer)

Ja, zoo nou en dan. 's Zondags bij de mis om in m'n kerkboek te kijken.
BUCK

Goed. Draag die bril nou voortaan elken dag, en zeg aan iedereen da je slecht van
gezicht wordt.
LABEER

Ik kan toch geen aardappels rooien of mest kruien met 'n bril op.
BUCK

Nee, dat niet. Maar 's avends als je thuis zit en de krant leest. Maak dat de buren je
zoo zien. Ga vandaag of morgen naar den dokter en zeg 'm da je oogen nie mier
deugen, dat ge geen twintig pas meer voor je uit kunt zien.
VROUW LABEER
(spottend)

Komaan! Ja, dat zal 'm helpen! Da kun je begrijpe!
ELODIE
(bedroefd)

En waarom niet, moeder?
LABEER

Wel verdikke! Had ik dààr eer gedachte op gehad! Dan had ik m'n bril opgezet toen
de Brigadier kwam!
BUCK

Wacht is! 't Is nog niet te laat! 'K weet nóg iets anders.
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VROUW LABEER

Gij bent vandaag wel slim, hoor. 't Is maar jammer dat ge nie slim genoeg zijt om
uit hun handen te blijve.
BUCK

Wees maar gerust, moeder. Zoo ver zijn we nog niet.
(tot Labeer)

Overleg het nou 's goed. Vandaag komme de veldwachters natuurlijk ook bij mijn,
en ik hou me van den domme, da spreekt van zelf. En dan zeg ik dat ik wel 's zou
wille wete waar die hazestrooperij zou motte gebeurd zijn. Dan brenge ze mijn
natuurlijk weer hier naartoe, hè, op den akker daar; en als wij daar zijn, dan kom jij
aan de achterdeur staan met den bril op. Begrepe?
VROUW LABEER

Allemaal gedonder. 't Geef geen weergaai.
ELODIE

Maar moeder dan toch!
BUCK
(tot Labeer)

Waar is de bril? Zet 'm 's op.
LABEER
(tot Vrouw Labeer)

Geef m's aan, moeder; hij leet daar op de schoorsteen.
VROUW LABEER
(geeft hem den bril)

Allemaal smoesjes. Hij maakt je wat wijs.
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LABEER
(nijdig)

Komt er niet op aan. 'K wil toch probeere. 'K wil alles probeere, as ze me maar niet
bij 't lijf kunne krijge.
Hij zet een grooten bril met ronde glazen op.

BUCK

Mooi, mooi! eerste klas!...
(lacht)

Je ziet er percies uit as Heer-Oom in zijn preekstoel!
(Elodie lacht ook heel eventjes)

En nou schiet ik op. Ik denk da ze ginder thuis al op me wachte.
(tot Elodie)

Tot van avend, Eleke. En, moeder, nie meer tobben, hoor.
(door middendeur af en dadelijk weer op)

Ja maar, nou zou ik verduld! nog 't voornaamste vergete!
(haalt pakje en haas uit den aardappelzak)

As de veldwachter hem nou toch nie hebbe wil, en as jij hem ook met geen geweld
hebbe wilt, Labeer... Labeer maakt een verschrikt afwijzend gebaar.
VROUW LABEER
(nijdig)

Vort nou! Maak maar da j'r mee wegkomt!
BUCK

Al in orde!
(Hij toont van verre den haas aan Labeer)

Kijk 'r 's na, vader.
(Stopt hem onder zijn vest)

Hokes, pokes, passe! nou zie je hem al nie meer!
(tot Elodie, met een kushand)
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Adjuus Eleke, adjuus!
(Af)

Gordijn valt snel.
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Tweede bedrijf
Zelfde tooneelschikking als in Eerste Bedrijf.

Eerste tooneel
VROUW LABEER, ELODIE. LATER LABEER

Bij het opgaan van 't gordijn zit elodie links, voorplan, bezig met kantwerk maken. zij werkt
in stilte vlijtig door. kijkt even op de klok en zucht. De voordeur staat half open. Vrouw Labeer
komt langzaam binnen, nog naar buiten starend, waar men wind en regen hoort.

VROUW LABEER

't Weer wordt hoe langer hoe slechter. 'K begin ongerust te worden, Elodie. 'K geloof
da je gelijk had: we hadde ze maar 'n eind te gemoet motte gaan. As ze maar geen
ongeluk overkomen is.
ELODIE
(houdt even op met kantwerken)

Dat denk ik nie, moeder. Ze zijn toch met z'n beien. 't Was wel aardiger van ons
geweest als we 'n eind de weg opgegaan ware.
VROUW LABEER
(kijkt op de klok)

't Is half zeven; en om vier uur kwamen ze vrij. Twee en een half uur, en 't is maar
zeven kwartier loopen. Misschien hebbe z'onderweg nog 's aangeleed. 't Is koud,
zuur weer, en 't is lang geleje da z'n glas bier of 'n borrel gedronke hebbe. Vier
maanden! vier maanden! en da voor vader die toch niks geen schuld had; die alleen
Buck wou vrijprate!
(zij schudt wanhopig het hoofd)

't Is iets te zegge!...
ELODIE
(ook stil-schreiend)

En wat heet Fràns gedaan? 'n Haas gestroopt. 't Is nog al iets om daar iemand vier
maande voor achter slot en grendel te zette; en nou ik nog wel...
(snikt)

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

God! God! wa zal Vader zeggen as ie het merkt!
VROUW LABEER
(brusk)

Zwijg daar nou maar over. D'er is al beroerdigheid genog in huis. M'n gal loopt over
als
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ik dààraan denk! Jij en Buck - 't is 'n schandaal van allebei! - Vergeve zal ik het hem
omdat ie het goed wil make; maar vergete! - Nooit. En nooit zal ik 'm met goeje ooge
meer kunne aanzien.
ELODIE
(droevig smeekend)

Maar waarom toch nie, moeder? 't Is toch mijn schuld net zoo goed as de zijne.
VROUW LABEER

Da weet ik wel; maar hij is het oudste, hij had de wijste motte zijn. Hij had er voor
op motte passe, toen we toch al zoo ongelukkig waren. - Da proces kost me wel tien
jaar van me leven, en al word ik duuzend jaar 'k zal 't nooit vergete zooals Vader
daar voor 't gerecht zat, voor die groene tafel, waar al die kerels achter zatte met die
zwarte rouwmantels om, en die witte kwijllappe voor.
(huivert)

Hè! Toen dien ouwe met zijn grijze bakkebaarde tegen Vader riep: Pas op dat je de
waarheid zegt, Labeer, en geen kunsjes, hoor.
(snikt)

God! God! 't Begon om me te draaie as in 'n mallemole en 't was compleet of ik geen
beene meer onder m'n lijf had. - Had ik maar de macht gehad om 'n bek ope te doen.
'K zou tegen Vader geroepe hebbe: Zeg het maar, zeg het maar ronduit dat Buck den
haas heet kapot geslage, en dat je't
gezien

hebt.
(heesch)

Maar 'k kon niet meer, 'k kón niet meer! M'n keel zat dicht. En terwijl ik daar stond
meer dood as levend, zee dien ouwe nog allemaal Fransche woorde waar ik er geen
een van verstond; en toen kwamen die twee veldwachters met 'r helmen op en die
namen Vader mee.
(Zij valt hevig snikkend op een stoel)

God! God! nog toe!...
De deur gaat open en Labeer verschijnt op den drempel, gebogen en verouderd, met een pakje
in de hand.

ELODIE
(opspringend)
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Vader!
(vliegt naar hem toe)

VROUW LABEER
(springt insgelijks met een kreet op en holt naar hem toe)

ELODIE
(schreiend)

O Vader! Vader! Ben je daar! Hoe is 't er mee?
(angstig)

Waar is Frans?
VROUW LABEER
(ook schreiend)

Hoe gaat het, vader! Eindelijk dan toch weer thuis!
(Zij neemt hem zijn pakje af)

Ga toch zitte. Ge bent zeker moe. Geen honger?
(Zij neemt hem bij de hand)

Kom nou aan de tafel zitte. 'K zal dadelijk wat te eten en te drinke geve. We hebben
al zoo lang
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gewacht. We waren al bang da je nie meer kwam. We hadden je wel 'n eind weegs
tege kunne gaan. Kom nou.
(Zij bekijkt hem)

Och Heer! Wat is ie mager geworde. Maar je ziet er toch gezond uit.
(Zij weent van ontroering)

Och God nog toe, wa ben ik toch blij dat ik oe terug heb! Da je daar weer staat.
LABEER
(trekt zijn hand terug. Kijkt angstig en wantrouwend om zich heen. Met holle stem)

Stt! Nie zoo hard! Nie zoo hard!
Even roerloos en onthutst staren de beide vrouwen hem aan. Labeer, den rug gekromd, en een
schuw-verwilderde uitdrukking in de oogen, kijkt opnieuw wantrouwend om zich heen, gaat
dan sluipend naar de buitendeur, opent die half, staart even loerend in de duisternis waar
wind en regen tieren, komt eindelijk weer binnen en doet de deur dicht.

VROUW LABEER
(droef-verbaasd)

Maar vader - wat scheelt er toch aan? Waar ben je nou bang voor? Is't er nog iemand?
Geluid van wind en regen.

LABEER
(kijkt haar met angstige oogen aan)

Stt!
VROUW LABEER

Maar d'er is niks, vader; niks dan de wind en de regen.
(Zij betast zijn kleeren)

Och Heer, je bent doornat! Was ik toch maar met 'n paraplu 'n eind de weg op gegaan!
Maar 't was zoo donker voor vrouwvolk alleen, en we dachte da je met jullie beien
zou zijn.
ELODIE
(angstig)

Ben je alleen gekome, vader? Is Frans nie mee gekome?
LABEER
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(met holle stem. Hoofdschuddend)

Nee.
ELODIE
(ontsteld)

Waarom niet? Hebbe ze hèm nog nie vrij gelate?
LABEER
(als boven)

Da weet ik niet.
ELODIE
(in tranen)

Och Heer!
VROUW LABEER

Heb je'm nie gezien?
Labeer schudt sprakeloos het hoofd.

VROUW LABEER

Jullie most toch precies even lang zitte... Hij heeft toch geen verlenging van straf
gekrege?
LABEER

Da weet ik niet.
ELODIE
(luid schreiend; wil naar de buitendeur loopen)

LABEER
(haar tegenhoudend. Schor)

Hier blijve.
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VROUW LABEER
(wanhopig)

Maar vader, wat is er toch? Wa scheelt er aan? Och! wa ben je toch veranderd! Nou
hoef je toch nie bang meer te zijn. Je bent hier thuis, in oe eige huis. Niemand kan
je iets meer make. Waarom ga-je nie zitte? Waarom zeg je niks tegen ons?
LABEER
(met inspanning)

'K... 'k... 'k... kan niks meer zegge. K.. k.. 'k heb in vier maande geen twintig woorde...
VROUW LABEER
(tracht Labeer aan tafel te krijgen)

Kom nou maar... Eerst gaan zitte... en wat ete. Dat zal oe wel opknappe. Toe nou.
'K heb nog 'n lekkeren homp spek met kool en aardappele.
LABEER
(weigert te gaan zitten)

'k Heb geen honger.
Hij kijkt opnieuw wantrouwend rond zich.

VROUW LABEER
(schreiend)

Maar dat is toch nie mogelijk. Geen honger! En in vier maande geen fatsoenlijke
kost tussche de tande gehad.
(tot Elodie)

Toe Elodie, maak voort. Zet het spek en de aardappels op tafel. Vader zal d'er wel
van ete as ie 't maar ziet. 't Is zulk kostelijk spek! En de aardappels zijn een en al
blom. Krijg het bier uit de kast. Toe nou, Vader, toe.
Zij tracht hem mee te krijgen.

LABEER
(kregel. Rukt zich los)
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Stt! Maak zoo'n leven nie, zeg ik oe... 'K ben daar nie meer aan gewoon... 'K 'k hè
in al die maande... haast geen geluid meer gehoord... Zachjes prate. Zachjes... stil
nou...
Een stilte. Stom en roerloos staren Vrouw Labeer en Elodie Labeer aan. Hij gaat opnieuw
gebogen naar de deur, opent die, loert rechts en links in de duisternis, doet de deur weer dicht.
Dan komt hij bij den haard en zakt er zuchtend op een stoel neer. Strak vóór zich uit staren
zijn oogen en zijn lippen trillen in onduidelijk grijnsgebrom van woorden. Bevend liggen zijn
handen op zijn knieen.

VROUW LABEER
(zacht)

Drink nou 'n glaasje bier, vader.
LABEER
(hoofdschuddend)

'k Heb geen dorst.
VROUW LABEER
(neemt pijp en tabakszak van den schoorsteenriggel)

Dan 'n pijpke.
LABEER
(als boven)

'k Rook nie meer.
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VROUW LABEER

'n Pruimke dan.
LABEER
(als boven)

Ook niet.
VROUW LABEER
(met verslagen gezicht)

Maar m'n Hemel wat is daar nou aan te doen? Wa is er toch! Wa scheelt er aan? Zeg
dan toch iets. Wij hebben oe toch niks misdaan
(schreit)

en in al die maande hebbe we mekaar nou al nie gezien.
Labeer stottert bevend onverstaanbare klanken.

ELODIE
(smeekend)

Och Vader, kun je me nou toch niet zegge of ze Frans ook vrijgelate hebbe?
LABEER

Nee.
ELODIE

En heb je'm al die tijd nie gezien, vader?
LABEER

Nee.
ELODIE

Geen enkele keer?
Labeer schudt zwijgend het hoofd. Een stilte. Elodie en Vrouw Labeer gaan zitten en schreien
in stilte. Strak-starend blijft Labeer onbewegelijk zitten. Zenuwachtig beven zijn handen op
zijn knieen.

LABEER
(na een poos)

We gaan hier van daan.
VROUW LABEER

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

(opschrikkend)

Wat zeg je daar?
Ook Elodie kijkt verschrikt op.

LABEER

We gaan hier van daan.
VROUW LABEER
(met harde stem)

Heere nog toe! Hier van daan! En waarom?
LABEER
(angstig opstaande en bang rondkijkend)

Stt!... zoo hard niet! Zachter.
VROUW LABEER
(stiller; angstvol)

Ja maar waarom, vader! Zeg dan toch waarom.
LABEER
(met een angstgebaar naar de deur)

Spiessens! de veldwachters!
VROUW LABEER
(als boven; in verbazing)

Spiessens? de veldwachters? Wat kunnen die ons schelen as we niks verkeerds doen?
LABEER
(gaat bevend weer zitten)

'K wil hier in de buurt nie blijve wone... 'K zou geen gerust uur meer hebbe... Ze...
ze... ze zoue me weer komme oppakke... Ze... ze... zoue mij...
(met een hik van afschuw)

voor m'n leven lang d'r achter brenge.
VROUW LABEER
(spreekt met nadruk, doch spant zich in

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

1141
om haar stem niet te hoog te laten klinken)

Maar wees nou toch zoo dwaas niet. Je begrijpt toch wel dat z'oe met rust zulle late
als ge niks kwaads doet. Erg genog dat het zoover gekomme is om die vervloekten
haas, - maar da's nou vergete en je zou toch wel gek zijn om daar nou nog voor weg
te gaan. - Verhuize! We zijn gerinneweerd as we van hier verhuize! 'n Mooi gedoetje
- al het land er omheen, waar zouen we dat terugvinde? En al die goeje mest die nou
in de grond zit wat zouen we daar voor krijge? Nog geen derde van wat ie waard is.
- Kom. Gekheid. Gebruik oe verstand. De mensche zouen ons uitlache!
LABEER
(met bevende handen en doffe stem. Spreekt als 't ware voor zichzelf, slechts nu en dan eens
naar de anderen kijkend)

Vier maande... Vier maande zitte... en ik ha niks gedaan... alleen maar omdat ik
gezeed had
(met bevende stem)

omdat ik gezeed had... dat ik niks gezien had. Hoe kunne zullie wete dat ik wèl wa
gezien heb?...
(zich opwindend)

Ja - 'k hèb het gezien; dat is zoo. Maar 't kon toch zijn da 'k het niet gezien had
(met een snik in de stem)

en tòch zou ik 'n vonnis gekrege hebbe... omdat
(hij dreigt met zijn vuist naar buiten)

Spiessens het gezeed hèt...
VROUW LABEER
(invallend)

Och Vader, tob daar nou toch nie meer over; 't is gebeurd.
LABEER
(let er niet op. Dof)

'n Jachtopziener, of 'n veldwachter wordt altijd geloofd, en 'n arm mensch nooit...
nooit...
(rilt)

En daarvoor vier maanden... vier maanden achter 't slot... Jullie weet niet wat dat is.
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(huivert)

...As die Spiessens van avond weer kwam en zee dat ik nou zelf 'n haas gestroopt
had, of dat ik wat anders gedaan had, ...gestole... of brand gesticht... of 'n moord
begaan - Komt er nie op aan wat... Nou luister 's goed: ze zouen het óók geloove en
me weer vastzette... voor tien jaar... voor twintig jaar... voor levenslang as ze wouen.
(plots gillend opvliegend als in een aanval van waanzin)

Ik ben bang... ô ô ô God! ik ben zoo bàng! - Jullie weet nie wat het is! Je most zelf
maar 's gezete hebben.
(schreiend, knarsetandend)

Zitte! Zitte!... vier maande alleen in 'n donker smerig kot, omda je iemand nie verraje
hêt... die 'n onnoozelen haas kapot sloeg.
(plots geschrikt door zijn eigen heftigheid; met bange
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blikken naar de deur; met doffe stem, tot Vrouw Labeer en Elodie, die schreien)

Hou op! hou op! Stil zijn... da z'ons buite nie hoore zoolang as we hier nog wone...
- Doe 't licht uit... toe nou... laten we naar bed gaan.
VROUW LABEER
(verbaasd)

Naar bed gaan... en 't is nog maar zeven uur. We hebbe nog niks gegeten.
LABEER
(gejaagd heen en weer loopend)

Doet er niet toe. 't Is donker. 't Wordt al laat.
(Hij luistert angstig naar buiten, waar ver gezang weergalmt)

Wa... wa... wa is dat?... Wie... wie komt er daar nog zoo laat zingen?
Duidelijker gezang achter de schermen.

De zang gaat door. Elodie is hartstochtelijk van haar stoel opgesprongen en luistert met
inspanning alsof zij de stem poogde te herkennen. Labeer loopt eensklaps naar de deur om
die in 't nachtslot te draaien. Op 't zelfde oogenblik wordt ze geopend, en zingend en
glimlachend verschijnt Buck op den dorpel, met stok en pakje over den schouder.

Tweede tooneel
DE VORIGEN, BUCK

ELODIE
(vliegt hem met een scherpen kreet om den hals)

Frans! Frans!
Zij schreit van ontroering.

BUCK
(zoent haar hartstochtelijk terug)

Eleken!... mijn Eleken!
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Labeer dringt terwijl schuw en bevend, met bange blikken op Buck, naar zijn stoel bij den
haard terug. Vrouw Labeer slaat van verbazing de handen in elkaar en kijkt Buck roerloos
aan.

ELODIE
(hartstochtelijk)

Waar kom je zoo laat van daan, Frans? 'K was al bang dat ze oe ginter gehouen hadde.
'K was al bang da je nie meer kwam, Frans.
(Zij kijkt hem met stralende oogen aan)

La me je eens bekijke.
(juicht)

Hij ziet er goed uit! Goed!
(zoent hem weer)

O Frans! Frans!
VROUW LABEER
(tot Buck)

Waarom ben jullie nie samen gekomme?
BUCK
(legt stok en pakje neer en komt verder bin-
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nen)

Waarom?
(wijst naar Labeer)

Wel, omdat hij niet op me gewacht het!
(lachend tot Labeer)

Dag Vader Labeer; hoe staat het er mee? We hebbe mekaar in lange nie gezien. Nou
hebbe we vier maande in 't zelfde huis gewoond, en mekaar nie eens goeie morge of
goeien avond gezeed. Da's netjes, hè? Hê je ook zooveul papiere zakkies geplakt en
zooveul rotte koffieboone uitgezocht?
(lacht)

Maar 't is toch niks aardig van je da je nou niet 's 'n oogenblikkie op me gewacht
hebt. Wel aan twintig mensche onderweg heb ik na je gevraagd, en ben minstens in
vijftien herberge geweest om je te zoeke. - Verdikke! Wat 'n herberge zijn er toch!
en wat is da lollig as je z'in zoo lang nie gezien het! 't Smaakt wel drie maal zoo
lekker.
(Hij smakt met de tong en lacht)

En dan al die mensche langs de wege! die karren en peerde! die honden en fietsen!
O... 'k heb den heele weg over niks anders gedaan dan gepraat en gezonge.
(Hij lacht. Plotseling ernstig, met een verwonderden blik op Labeer, die bevend, met angstige
oogen, tegen den schoorsteen gedrongen staat)

Hè,... vader Labeer... wat is dà nou? Wat scheelt er aan? Toch nie ziek?
LABEER
(met holle, heesche stem)

Je mot hier van daan. Je mag hier nie meer komme.
ELODIE
(verschrikt)

Maar vader!
BUCK
(verbaasd)

Hier van daan! En waarom?
LABEER

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

(zenuwachtig-angstig)

Omdat ik... omdat ik...
(met een hik in de stem)

het nie vertrouw... geen oogenblik meer...
BUCK
(meer en meer verbaasd)

Nie vertrouw! Wie nie? Mij nie?
LABEER
(als boven)

Spiessens!... de veldwachters!
(Hij huivert, met uitpuilende oogen)

'K ben bang! Bang!
BUCK
(als boven: tot Vrouw Labeer)

Wat is er nou gaande? Wa mankeert hem?
VROUW LABEER
(wanhopig)

'K weet het niet. As verdwaasd is ie thuis gekomme. D'er is geen verstandig woord
meer uit 'm te krijge. Hij heet nie wille ete of drinke, en... God nog toe!... nou wil ie
verhuize alleen uit angst voor Spiessens en de veldwachter.
LABEER
(als boven)

Zitte!... zitte!... O God! o God!
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Je weet nie wat dat is! Je most zelf maar eens gezete hebbe!
(dringend tot Buck)

Hier van daan! Ga weg! Kom nooit meer over den dorpel. Ze zouen me weer oppakke!
Ze zouen me voor heel m'n leve d'er achter zette.
ELODIE
(dringend)

Vader, je màg hem nie wegjage! je màg nie! Ik zal oe zegge... moeder zal ou zegge
waarom nie. Frans wegjage... da mag nie! da mag nie!
BUCK
(ten hoogste verbaasd. Tot Labeer)

Kom, Vader Labeer; waarom zouen ze je oppakke? Omdat ik hier in huis kom; en
omdat ik met Elodie verkeering heb?
LABEER

Ja... ja... ze zouen zegge... ze zouen zegge... da we allemaal samen nie deuge... da
we allemaal samen... de hazen stroopen... van den baron.
(sidderend knarsetandend)

Ze zouen me weer in 't hok brenge! in 't hok! in 't hok!
BUCK

Hij is gek geworde!
VROUW LABEER
(tot Labeer, kalm)

Hoor 's vader, je mot je verstand gebruike. Frans gaat met Eeldie trouwe.
(met een beslisten blik op Buck)

Hij... hij mòt met 'r trouwe. Hij heet het haar in zijn laatsten brief toegezeed. Hij heet
heur...
LABEER
(heftig hoofdschuddend)

Nooit!
ELODIE
(huilend-schreeuwend)
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Vader! Je zult toch m'n ongeluk nie wille!
LABEER
(met bange blikken naar de deur)

Stt!... stil; stil.
ELODIE
(hartstochtelijk gejaagd)

Vader!...
(valt plotseling vóór hem op haar knieën)

Vergeef me, vader, maar ik mòt met 'm trouwe, ik mòt!...
LABEER
(schrikt op en staart beurtelings, grijnzend en knarsetandend, naar Buck en Elodie. Tot Buck,
met heesche schorre stem)

Smeerlap! smeerlap!
(Elodie staat op)

Ik die voor jou ben gaan zitten.
(huilt van angst)

En dan jij die mijn dochter!... Smeerlap!
VROUW LABEER
(smeekend)

Maar ie wil 't goed maken, vader; en in z'n brief heet ie an Elodie beloofd dat ie nie
meer zal stroope. Toe Vader, stem nou toe, en wees nou maar goed op hem. Je kunt
toch nie anders meer.
LABEER
(grijnzend-knarsetandend)

Nooit! nooit!
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ELODIE
(heftig uitvallend)

Dan loop ik met 'm weg.
BUCK
(ook heftig)

Ben jij 'n Vader?
VROUW LABEER
(dreigend)

God zal oe vinden daarvoor!
LABEER
(woest)

Stil allemaal! Hoe je bek!
(knarsetandend. Hij kijkt bang om naar de deur. Met doffe stem, dreigend, tot Buck)

Wie is er hier baas? Ik of...
BUCK
(boos)

Baas! Baas!... Gek ben je, da zeg ik je!
LABEER
(schor; met een woest gebaar naar de deur)

D'r uit!
VROUW LABEER en ELODIE
(driftig toesnellend)

Da mag nie, vader! da mag nie!
LABEER
(nog woester; tot Buck)

Wat! D'r uit zeg ik oe! Wel verdomd!
(tot Vrouw Labeer en Elodie)
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En jullie dààr...
(verschrikt deinzen Vrouw Labeer en Elodie terug en Buck wijkt schouderophalend naar de
deur)

BUCK
(kalm beslist)

't Is goed, 'k zal gaan; maar denk er om, ik kom terug,
(tot Elodie, die snikt)

Grien maar niet, Eleken, 't komt alles in orde.
(plotseling af en dadelijk terug. Geeft Elodie een beursje met geld)

Hier,... da heb ik daar ginder verdiend. Bewaar het maar. - Ik kom terug.
Een stilte. Beide vrouwen zitten te schreien. Labeer gaat naar de deur, luistert gebogen, schuift de
grendel voor. Wind en regen buiten.

LABEER
(dof en bang)

Kom, late we naar bed gaan.
VROUW LABEER
(verbitterd)

Eerst gaan we ete, 'k heb honger. Kom, Eeldie, schuif aan.
Zij gaat naar den haard en zet het eten op tafel.

LABEER

Doe 't licht wa lager.
VROUW LABEER
(als boven)

M'n God, waarom? Magge we misschien nie eens meer zien wa we in de mond steke?
LABEER

Draai de lamp wat in, zeg ik oe. 't Is al laat.
VROUW LABEER
(draait hoofdschuddend de lamp iets lager. Het tooneel versombert)

Ach Heer! ach Heer! ach Heer!
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Vrouw Labeer en Elodie komen aan tafel zitten, maken een kruis, bidden even met gevouwen
handen en beginnen langzaam en triestig te eten. Moeder zucht en Elodie veegt elk oogenblik
stille tranen weg. Labeer komt weer op zijn stoel
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zitten naast den haard en blijft er roerloos staren, met bevende handen op zijn knieën. Buiten
loeit de wind en zweept de regen. Een stilte.

VROUW LABEER
(stil; tot labeer)

Mot je nou niks eten of drinke, vader?
LABEER
(somber)

Nee, 'k heb nergens trek in.
VROUW LABEER
(zucht. Stil, tot Elodie)

Eleken, nog 'nen aardappel?
ELODIE
(stil-schreiend hoofdschuddend. Met zwakke stem, terwijl ze een kruis maakt en van tafel
opstaat)

Dank, moeder. Ge nacht, Vader en Moeder,
(gaat naar deur rechts)

VROUW LABEER

Slaapwel.
LABEER

Slaapwel.
(Elodie weenend rechts af)

VROUW LABEER
(opstaande. Tot Labeer, met matte stem)

Nou gaan we ook, nie waar?
LABEER
(opstaande)

Da's goed. Ga maar vast. 'K zal't licht uitdoen.
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Vrouw Labeer links af. Labeer gaat naar de tafel en draait het licht uit. Het tooneel wordt nog
somberder. Een oogenblik staat hij roerloos naar regen en wind te luisteren. Kijkt ook naar
de zoldering. Dan gaat hij naar den achtergrond en betast deur en luiken. Weer even
onbewegelijk luisterend met zenuwachtig-sidderende handen, en dan langzaam links af.

Het gordijn daalt langzaam.
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Derde bedrijf
De kleine boerenkeuken van een huisje aan den rand der bosschen. In den achterwand een
deur en één enkel, nog al groot raam waardoor men een zandweg ziet tusschen sparrebosschen.
Links, middenplan, de haard. Achter den haard een deur. Rechts eetkast en klok. In 't midden
een tafel. Enkele stoelen. Rechts, voorplan, een wieg.

Eerste tooneel
LABEER, VROUW LABEER, ELODIE

Bij het ophalen van 't gordijn zit Labeer schuw ineengedrongen op een stoel in den hoek van
den haard met het gezicht naar 't publiek. Hij lijkt veel ouder geworden. Vrouw Labeer zit
schuinsch tegenover hem. Naast de wieg, die zij af en toe met den voet doet schommelen, zit
Elodie, het hoofd gebogen, kousen te mazen. Het is een zomersche dag, tegen avond. Gouden
glanslicht schittert buiten op de bosschen, waar men vogels zacht hoort zingen.

VROUW LABEER
(op beslisten toon; tot Labeer)

Nou... 't Kan me niks schele, al is 't zoo. We doen geen mensch kwaad; geen mensch
kan ons iets nazegge. De baron kan zooveel bossche koope voor zijn jacht als ie maar
wil, daar kun je niks tegen doen. En de jachtopziener - is 't Spiessens niet, dan is 't
'n ander. Dat begrijpt eenieder,
(beslist)

Ik dank oe, nog is verkasse! Dat doe ik nie! tegen m'n zin ben ik eens verhuisd - en
het is m'n verandering! tegen m'n zin hê je me hier late komme, maar nou da 'k er
eenmaal ben, na al dat ongenoege en al die koste, nou blijf ik er. 'K laat me nie aldoor
voor de gek houen! 't is wat moois, al weer 's verkasse omdat de baron
(zij wijst door het raam)

da bosch daar gekocht heeft, en omda Spiessens daar nou misschien in het huisje
van den ouen jachtopziener zal komme wone? Nee, nee, nee, ik
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doe het niet! ik blijf hier; je mot dan maar alleen trekke, en wie mijn hier weg wil
hebbe, mot me maar door de veldwachters late hale.
LABEER
(bij het woord ‘veldwachters’ hevig opschrikkend)

'k Zou de mond houe! Praat toch niet over veldwachters.
VROUW LABEER

Zèker zal ik er van spreke; en ik zal nog 's probeere of er voor ons geen recht te
krijgen is. Morgen aan den dag zal ik zelf naar den Brigadier gaan en klagen da z'
onze kippe van nacht gestole hebben.
LABEER
(driftig half opvliegend)

Nee... da zul je nie! 't Zal niet gebeure! ik wil 't niet hebbe! de kippe zijn weg, maar
wie zeg jou dat ze gestolen zijn?
VROUW LABEER
(boos)

Sufferd! die ge zijt! Waar zouen ze dan naartoe zijn? Uit wandele, zeker? God! God!
't Is me toch iets! 't Is of je kindsch wordt! Ik schaam me over jou. Ze bestelen ons
en we magge nie eens klage. Waar dient de veldwachter dan voor? Hoor is, dat mot
nou uit zijn, hier; dat mot hier verandere.
(wijst naar Elodie)

Is 't geen schandaal dat je haar met 'n onwettig kind laat zitte? Wat heet frans jou
misdaan? Waarom mag die jonge nie met 'r trouwe?
(Elodie weent)

Om jouw bang zijn! Om jouw laffigheid! Gek ben je! Gek! Ja 'n driedubbele gek om
te denke da ze jou daarvoor weer in 't hok zoue kunne zette.
LABEER
(verwilderde angst)

Stil... spreekt daar nie van! 'K zeg da je stil mot zijn! Zwijg daarover. buck is 'n
strooper; 'k wil 'm nie meer hier zien.
ELODIE
(schreiend)

Maar hij heet beterschap beloofd, vader,
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(boos)

Jouw eigen schuld is 't dat ie weer is gaan stroopen.
(driftig)

Maar 't komt er niet op aan. Ik zie hem toch!... 'k zie hem toch!... elken avond!... en
ik zal met 'm wegloopen ook... zoo gauw we de kans maar schoon zien... as we genog
hebbe om van te leven
(weer schreiend)

O! o! as het niet om moeder was!...
LABEER
(als boven)

Stil!... Hou je bek, zeg ik oe!
VROUW LABEER
(tot Labeer)

Da's 't verdiende loon as ze met 'm wegloopt! dan hebbe we 't gewonne, hè! Maar
wees er zeker van dat ik dan ook nie bij jou...
(zwijgt plotseling om te kijken naar het raam waar de notaris langs
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komt. Staat op)

Wie is dat? de notaris?
LABEER
(verschrikt overeind)

De notaris!
De deur gaat open en de notaris komt binnen.

Tweede tooneel
DE VORIGEN, DE NOTARIS

NOTARIS
(komt vriendelijk-glimlachend binnen)

Geen belet? Goeien avond.
ALLEN

Dag meneer de notaris.
VROUW LABEER
(biedt hem een stoel aan, naast Labeer)

Ga zitten, meneer de notaris; je brengt 'n mooi weer mee.
NOTARIS
(gaat zitten. Opgeruimd)

Is 't niet? Kostelijk weer. Ik kom zoo dwars door 't bosch gewandeld, en 't is 'n genot
om naar al die vogels te luisteren. En dat ziet er hier goed uit; je woont hier best.
Hoe stel jij het wel, hier, Labeer? Al gewend?
(met belangstelling)

Toch niet ziek?
LABEER
(de handen sidderend)
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O nee nee, meneer de notaris; nee, toch nie - toch nie
(beeft erger)

't Is maar... 't is maar... 'n beetje de vreemdigheid, meneer de notaris... We wone hier
zoo eenzaam... we zijn nie gewend bezoek te zien.
NOTARIS
(vriendelijk)

Nou, dat zal wel beteren, Labeer; je krijgt nu buren.
Labeer staart sprakeloos-verwilderd.

VROUW LABEER

En wie wel, meneer de notaris?
NOTARIS
(met een gemaakt-vriendelijken, half achterdochtigen blik)

Wel... Spiessens, hè?... de jachtopziener van den baron.
(Labeer beeft sterker. Elodie houdt even op met den voet te wiegen en kijkt
aandachtig-luisterend naar den notaris.)

VROUW LABEER

Zou het dan toch waar weze, meneer de notaris, dat de baron die bossche daar gekocht
heet?
NOTARIS
(gewichtig)

Ja ja, dat is zeker waar; de koopacte is eergisteren op m'n kantoor gepasseerd en het
is wel 'n beetje daarom dat ik van avond eens hier heen ben gewan-
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deld.
(op verzoenenden toon, tot Labeer)

Kijk 's, Labeer, ik weet wel dat je 'n beetje... hoe zal ik het zegge... ongenoege hebt
gehad met Spiessens... maar dat is nu toch voorbij, niet waar? De baron hoopt dan
ook dat er in 't vervolg geen rede meer zal zijn tot klage. Hij hoopt... dat jullie voortaan
goed met mekaar zult omgaan, 't Zou hem spijte... het zou hem héél erg spijte als er
nog 's iets gebeurde... nou, je weet wel...
LABEER
(heesch van angst)

'K bèn geen strooper, meneer de notaris.
(Hij windt zich koortsachtig op)

Nog nooit... dààr - nog nooit in heel me leve heb ik 'n haas geschote of gestrikt, (met
een beslisten blik tot Vrouw Labeer en Elodie) En... en... (heftig) Buck mag hier geen
voet over de dorpel meer zette.
Beweging van Elodie.

NOTARIS
(bedarend)

'K weet het wel, Labeer, ik weet het wel; 'k ben er zeker van dat we van jou niks te
vreeze hebbe.
(met nadruk)

Ik ben er van overtuigd dat je 't nu wel zegge zou, als je'n ander 'n haas zag stroopen?
LABEER
(beslist invallend)

Da zou ik!
NOTARIS
(met een beslisten blik op Elodie)

Enne... wat nu Buck aangaat, die zal zelf maar moete wete wat ie doet; nu de baron
eigenaar geworden is van deze bossche zal er wel 'n beetje beter worden toegezien
dan vroeger... Enne... als Buck de een of andere dag eens tegen de gewere van
Spiessens of van de veldwachters aanloopt - nou, dan zou ie zich zéér kunnen doen.
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Hij glimlacht tevreden, zich de handen wrijvend. Verschrikt gebaar van Elodie. Zenuwachtig
doet ze de wieg schommelen. Bij het woord Spiessens, en veldwachters, schrikt ook Labeer
hevig op.

NOTARIS
(op veranderden toon)

Maar... maar... daarvoor alleen ben ik nu eigenlijk niet hier gekome
(tot Labeer)

Ik wou nog met je over iets anders spreke, Labeer.
(Een korte stilte. Labeer kijkt den notaris angstig aan. Notaris weer vriendelijk glimlachend)

Wees maar gerust, daar is geen kwaad bij: je zult er niet mee den bak indraaie
(lacht)

Hahaha!
(Angstgebaar van Labeer; notaris eensklaps weer ernstig)

't Is voor de aanstaande verkiezinge
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dat ik 's eve hier kom. Je weet er van, niet waar Labeer? Jammer dat het alweer
oneenigheid zal geven in de gemeente.
LABEER
(bang hoofdknikkend; schorre stem)

Daar heb ik ook al zoo wat van gehoord, meneer de notaris.
NOTARIS
(kort en nijdig)

Tja, zoo is het. Daar zijn ontevreje lui in de gemeente. De baron heeft niet veel plezier
(schimplacht)

van al zijn goedheid, van alles wat ie voor de menschen over heeft.
(nijdig)

Die schoeljes!... dat zijn ze! Ondankbaar volk! Tien jaar geleje hebben we 't nog eens
net eender gehad. Toen was het met de liberalen
(nijdig spotlachend)

Hè,... en nu... nu zijn het weer de socialen.
(Labeer wil iets zeggen maar notaris valt hem in de rede)

'K hoef er eigentlijk niet over te spreken, ieder weet wel wat dàt voor volkjen is. De
baron hoopt dat ditmaal alle goedgezinden die volksvijanden zullen tegenwerken.
Begrepen?
LABEER
(bevend, schor)

Ja, meneer de notaris, ik heb altijd gestemd zooals de baron wil.
NOTARIS

En beloof je me nu dat je dat weer zult doen?
LABEER
(nog erger bevend)

Ja ja meneer de notaris.
NOTARIS
(dringend)
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Kan ik er dus op aan?
LABEER
(steeds banger)

Zeker, zeker, meneer de notaris.
NOTARIS
(wantrouwig)

Ja maar je zegt dat zoo... zoo vreemd. Je zult toch je woord nie...
Labeer, door zijn ontsteltenis overweldigd, begint plotseling te hikken en te snikken.

NOTARIS
(verbaasd)

Wat scheelt er aan? Waarom ben je zoo van streek?
VROUW LABEER

Och meneer de notaris laat 'm maar met rust; hij zal wis en zeker doen wat je hem
gevraagd hebt; maar
(met ontroering in de stem)

sinds dat ie
(snikt)

gezeten heet voor dien haas is ie dezelfde mensch nie meer van vroeger. Hij kan
nergens meer tegen, meneer de notaris. D'r kan geen vreemde in huis kome of ie
begint te beve as 'n juffershondje. 't Is of ie verdwaasd geraakt is.
(schreit)

Denk nou toch is, meneer de notaris, dat gepasseerde nacht onze kippe gestole zijn,
en dat ie het nog niet eens bij de politie durft aangeve uit angst dat de veldwachter
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hier zoue kome om het te onderzoeke.
LABEER
(angstig-driftig)

Wie zegt oe dat ze gestole zijn? Wie heet da gezien?
VROUW LABEER
(tot Labeer; boos)

Komaan - Doe toch niet zoo gek.
(tot notaris)

Hij durft niet, zoo waar als ik hier sta. 'K zal nog meer zegge: hij zou nou al weer
wille verhuize omda Spiessens hier in de buurt...
NOTARIS
(invallend; tot Vrouw Labeer)

En weet ie wie dat z'n kippe gestole heeft? 't Is zeker weer die Buck; de strooper?
ELODIE
(verontwaardigd)

Daar 's niks van aan! Dat zijn leugens! Frans is geen dief! Nog nooit... nog nooit van
z'n leve heet ie iets gestole.
Zij schreit van gramschap.

NOTARIS
(schamper, tot Elodie)

En stroopen, dan? Is dat misschien geen stelen?
ELODIE
(driftig)

Nee, dat is geen stele. Het wild, dat loopt en vliegt overal heen waar 't wil; vandaag
is 't bij den baron, en morgen bij 'n ander. Dat is geen stele!
LABEER
(angstig en dreigend; tot Elodie)

Zwijg, Stil. Hou er jouw mond buite.
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NOTARIS
(op een spottoon; tot Elodie)

Ja. - Het wild, daar is 't al net mee als met het geld. Dat rolt ook zoo van den een
naar den ander... en toch is 't 'n gevaarlijk spelletje het te wille vange als het zoo van
de een naar de ander rolt. Nie waar, Labeer?
LABEER
(sidderend)

Ja... ja.
NOTARIS
(opstaande; tot Elodie, als boven)

Enfin... het is... 't is hier de liefde die spreekt. Waarschijnlijk vin jij dien Buck 'n
beste brave jonge, die zich uitstekend gedraagt!
ELODIE
(uitdagend invallend)

Ja. ja.
VROUW LABEER
(vermanend)

Eeldie! Eeldie!
NOTARIS
(wijst naar de wieg)

De bewijze liggen dan ook voor jou voor 't grijpe.
ELODIE
(vliegt op en valt driftig in)

Da gaat u nie aan; dat zijn mijn zake!
LABEER
(woest opspringend; tot Elodie)

Verdomme! Wil jij de mond houe!
Vreeselijk bevend en snikkend zakt hij terug op zijn stoel.
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VROUW LABEER
(schreiend; dringend)

stil toch, Eeldie; stil toch!
ELODIE
(razend; met dreigend gebaar tot notaris)

Dan mot ie me maar met rust late!
NOTARIS
(met verachtenden blik op Elodie)

Pfeu!... Nu - ik ben hier ook niet gekome om me daaraan vuil te make.
(dreigend, boos)

Maar één ding zeg ik je: laat 'm oppasse! De veldwachters hebben het oog op 'm.
(Verschrikt deinst Elodie achteruit)

NOTARIS
(tot Labeer)

En jij, Labeer, maak je maar nergens ongerust over. 'K zal zelf even bij de veldwachter
aanloope en het hem zegge van je kippe; en voor 't overige blijft het zooals we
afgesproke hebben, hè? daar moet gestemd worde voor de lijst van den baron en
tegen die van de socialisten. Begrepen? Ik reken er op dat jij je belofte houdt. Denk
daaraan. Morgen spreek ik den baron, en ik zal 't hem zeggen.
LABEER
(bevend)

U kunt er op rekene, meneer de notaris.
NOTARIS

heel, héél zeker, hein?
LABEER
(als boven)

Ja, zeker, meneer de notaris.
NOTARIS
(gaat naar de deur)
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Komaan. Dan wensch ik je goeien avond, 't Begint al zachjes aan donker te worde;
't zal heelemaal avond zijn vóór ik thuis ben.
(Het tooneel versombert)

LABEER en VROUW LABEER

Goeien avond, meneer de notaris.
Vrouw Labeer begeleidt notaris tot aan de deur. Labeer probeert om op te staan, maar zakt
bevend op zijn stoel terug. Elodie wiegt stil-weenend haar kind. Notaris af. Vrouw Labeer
komt terug op haar plaats. Een stilte. Buiten hoort men zacht de vogeltjes zingen. Labeer, in
zijn hoek, begint eensklaps vreeselijk te beven en dof te snikken.

VROUW LABEER
(verschrikt, tot Labeer)

Wat is er? Wa scheelt er nou aan?
Labeer blijft sprakeloos beven en snikken. De deur gaat open en de postbode komt binnen.
Labeer springt met een doffen kreet van angst half op.
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Derde tooneel
DE VORIGEN, DE POSTBODE

POSTBODE

Goeien avond, samen. 'K ben vandaag laat op het pad hein? Drie uur vertraging van
de trein. Uit de reels geloope.
(Hij overhandigt een enveloppe aan Labeer)

Kijk 's hier Labeer, vandaag heb ik wa voor jou meegebracht. Da loopt nie druk, hè?
LABEER
(hevig ontsteld)

Voor mijn? Wat... wat is het? Hij neemt met sidderende hand de enveloppe aan.
POSTBODE

O, 't zal nie veel zijn. Allemaal nesterijen. Ze laten ons maar loope tegenwoordig.
Goeien avend alweer allemaal, 't wordt wel tien uur voor ik thuis ben.
(af)

VROUW LABEER
(ontsteld tot Labeer)

Wa zou het zijn?
(Zij neemt hem de enveloppe af. Tot Elodie, die bij haar gekomen is)

Toe, Elodie, kijk 's gauw.
ELODIE
(na de enveloppe geopend te hebben)

O, 't is niks; 'n recommandatie van 'n kleerewinkel.
VROUW LABEER

Is 't anders nie?
LABEER
(steeds hevig ontsteld)

Wa voor 'n kleerewinkel?
ELODIE
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't Is niks, vader, 'n magazijn van kleere, in Amsterdam.
LABEER
(als boven)

Staat er niks anders op?
ELODIE

Wel nee, 't is nie eens geschreve; 't is gedrukt.
LABEER
(als boven)

Maar... maar waarom sture ze dat dan aan mijn?
VROUW LABEER

Och vader, da sture ze overal heen. Dat is toch niks, om oe ongerust over te make.
LABEER
(als boven)

Ik kan 't nie leze 't is toch nie as dat andere?
VROUW LABEER

Welk ander?
LABEER
(als boven)

Dat andere, van laast, toen ik... voor most komme.
VROUW LABEER

Maar wees toch zoo dom nie. Waarvoor zouen ze oe nou voor late komme?
(tot Elodie)

Vooruit, Elodie, lees hardop wat er in staat. Anders is ie nie gerust.
ELODIE
(lezend; met moeite)
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Amsterdam, datum postmerk
Hiermede hebben wij het genoegen U de aankomst te berichten van onze nieuwe
modellen voor het volgend seizoen zoo even uit Parijs en Londen ontvangen
Hopende dat onze magazijnen door U met een bezoek vereerd zullen worden hebben
wij de eer ons met de meeste hoogachting te teekenen
uw Edele dienstwillige dienaren
Van Renkum en Zonenk
in confectie
LABEER

Is dat alles? Staat er niks anders in?
ELODIE

Wel nee, vader.
LABEER
(wantrouwig)

Van Renkum en Zonen! Wie zijn da? Die ken ik nie.
ELODIE

Nou, ik ken ze ook nie, vader; maar da zijn natuurlijk die menschen uit de winkel.
Terwijl Elodie de laatste woorden uitspreekt komen Brigadier en Veldwachter met hun geweer over
den rug voorbij het raam. Labeer ziet ze, en met een doffen kreet vliegt hij op, rukt Elodie het papier
uit de hand, ploft er mee neer op zijn stoel, en verbergt het haastig in zijn zak. Vrouw Labeer en
Elodie slaken insgelijks een doffen kreet.

Vierde tooneel
DE VORIGEN, BRIGADIER, VELDWACHTER

BRIGADIER
(binnentredend)

We storen toch niet? Goeien avend.
De veldwachter komt ook binnen en sluit de deur.

VROUW LABEER
(angstig)
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Goeien avend.
Elodie deinst verschrikt naar de wieg terug. Labeer zit in zijn hoek van angst te schudden.

BRIGADIER
(tot Labeer)

Labeer, ik ben daar net de notaris tegen gekome en hij heeft me gezeid dat er de
gepasseerde nacht kippe van jou gestole zijn. Is dat zoo?
LABEER
(schor; met inspanning)

Da weet ik niks van, Brigadier. 'K heb geen kippe meer.
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BRIGADIER
(verbaasd)

Wa beteekent dat? En de notaris zei me da ze hier gestole zijn.
VROUW LABEER

Brigadier, onze kippe zijn...
LABEER
(angstig invallend)

We hebben er geen meer, ik zeg het oe ommers: we hebben er geen meer. We hebbe
niks aan te geve. Wij doen geen mensch kwaad, en geen mensch heet er ons iets
misdaan.
Terwijl Brigadier, Labeer en Vrouw Labeer onder elkaar spreken dringt de veldwachter
langzaam, met misnoegde blikken, naar de wieg, waarnaast Elodie, als 't ware beschermend,
strak blijft staan.

BRIGADIER
(wantrouwig)

Ja maar, Labeer, we laten ons nie voor de gek houê, as je dat maar weet. We kenne
jou al van vroeger en je zou het misschien doen om Frans Buck te sauveeren!
Schrikgebaar van Elodie en van Labeer.

VROUW LABEER

Nee, Brigadier, Buck heet het nie gedaan. Denk dat toch nie. D'r wordt hier veel
gestolen in de buurt, da weet je ook wel, maar dat doen andere. Buck is geen dief.
Nee nee, da mot je nie denke.
BRIGADIER
(schamper)

Ik zal daar nou 's precies van denke wat ik wil, moedertje,
(met een blik op Elodie)

We letten op hem. We hebben hem in de smieze.
(tot Labeer)

'K versta dus goed, dat jij niks aan te geve hebt, Labeer?
LABEER
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(dof van angst)

Nee, brigadier, nee, ik... ik doe geen mensch iets kwaads, en... en mijn... hèt ook
geen mensch iets kwaads gedaan.
BRIGADIER

Dus, de kippe zijn hier niet gestolen!
LABEER
(als boven)

Daar weet ik niks van, Brigadier. 'K heb er niks van gezien.
BRIGADIER
(boos)

Jamaar, kort en goed - Zijn ze weg of zijn ze nie weg?
LABEER
(als boven)

Ja... ja... kijk's Brigadier,... wèg zijn ze, maar maar... ik heb er niks van gezien as da
ze
gestolen

zijn.
BRIGADIER

O zoo! - En waarom zeg je dat dan nie dadelijk? Waarom altijd dat draaien en liegen?
Waarom altijd die smoesjes?
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LABEER

'K verkoop geen smoesjes, Brigadier.
BRIGADIER

Maar rechtuit de waarheid zeggen doe-je ook niet.
(vermanend)

Pas op, Labeer; ik verzeker je dat je de kans loopt om je d'r weer leelijk in te werke.
Labeer siddert en geeft geen antwoord. Brigadier fluistert enkele woorden tot veldwachter,
die knikt.

BRIGADIER

Komaan. Wij wete wat we wete motte. Goeien avond.
Beiden af. - Een stilte. - Het tooneel versombert nog.

Vijfde tooneel
DE VORIGEN, DE BAANWACHTER (WEGWERKER)

BAANWACHTER
(brusk op)

G'n avend, menschen.
Labeer vliegt met een angstgil half overeind.

BAANWACHTER

Nou schrik maar niet. Zou je me nie kunne zegge...?
LABEER
(ontsteld)

Wat? wat?
BAANWACHTER
(verwonderd)

God nog toe, vader Labeer, 't Is niks. 'K wou alleen maar effe vrage hoe laat het is.
'K heb mijn horlozie vergete en ik mot nog iemand van den laatsten trein afhalen.
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LABEER
(stottert)

Hoe laat!... hoe laat... ja.
(kijkt naar de klok)

't 't is... het is...
VROUW LABEER

't Is half acht, krek twee menute over half acht.
BAANWACHTER

Dank je, hoor. Goeien avend.
LABEER
(tot Vrouw Labeer)

Wa most die eigenlijk? Wa kwam ie nou toch hier doen?
VROUW LABEER
(ongeduldig)

Maar m'n god nog toe, vragen hoe laat het is, vader. Ge hebt 'm toch wel hoore zegge
dat ie naar de laatste trein moest. Mot-je daar nou van schrikke, as iemand vraagt
hoe laat het is?
Bevend zinkt Labeer op zijn stoel terug.

ELODIE
(angstig; tot Vrouw Labeer)

Moeder,... wil je is effe op het kind lette?
VROUW LABEER

Waarom?
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ELODIE
(als boven)

Wel - ik wil 's kijke...
(Zij wil naar de deur)

LABEER
(staat sidderend op)

Wa ga je doen?
ELODIE

Effe buite kijke.
LABEER
(beslist)

Hier blijve.
VROUW LABEER

Wa mot je buite gaan doen?
ELODIE
(met stijgenden angst)

Moeder... 'k ben zoo bang da Frans in 't bosch loopt... en dat de veldwachters...
LABEER
(haar den weg versperrend. Razend; knarsetandend)

Hier blijve, zeg ik oe. Hier! Hier!
Hij duwt haar met geweld terug.

ELODIE
(stampvoetend en vechtend van angst)

La me door! La me door! Moeder! help me! Toe, la me effe!...
VROUW LABEER
(toesnellend)

Eeldie! je mag nie! 'K wil 't nie hebbe!
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LABEER
(vechtend)

Hier blijve! Hier! Verdomme!
ELODIE
(gillend)

Moeder! Help me toch! 'K wil na hem toe! Ik mot 'm waarschouwe! De smeerlappe!
Ze zullen 'm doodschiete!
Men hoort, kort op elkaar, twee geweerschotten in de verte.

ELODIE
(gillend en vechtend)

zij smakt Labeer op den grond en rukt de deur open. Te gelijkertijd komt Buck, met geweer in de
hand, woest binnen gesprongen.

Zesde tooneel
DE VORIGEN, BUCK

BUCK
(hijgend)

De veldwachters! 'K heb 'r op geschote! Ze zitte me achterna!... La me hier me
verstoppe! boven! op zolder! onder 't strooi!
De vrouwen gillen. Labeer vliegt schreeuwend op en tracht Buck vast te grijpen. Buck ontsnapt
en holt weg door de deur rechts.

LABEER
(als uitzinnig naar buiten gillend)

Hier is ie! Hier! in mijn huis! op zolder! onder 't strooi!
VROUW LABEER
(holt naar hem toe, schreeuwend)

Va-
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der! Wor je nou heelemaal gek!
ELODIE
(als Vrouw Labeer)

God! God! De Vader van m'n kind!
LABEER
(steeds naar buiten gillend)

Hier! Hier! in mijn huis! Op zolder!
ELODIE
(vliegt hem op 't lijf. Labeer klampt zich krampachtig aan de deurpost vast)

Moordenaar!
VROUW LABEER
(de handen ten hemel; kort schreeuwend)

Och Heer! och Heer!
LABEER
(steeds luider gillend - vechtend tegen Elodie die hem van de deur weg wil trekken)

Hier! Hier! in mijn huis! op de...
Plotseling knalt een schot van dichtbij en Labeer ploft met een doffen kreet voorover neer,
terwijl de beide vrouwen schrikgillend achteruit vliegen.

Zevende tooneel
DE VORIGEN, BRIGADIER; LATER BUCK

BRIGADIER
(snelt woest en hijgend toe; buigt zich over Labeer)

Sta op, Buck!
Hij herkent Labeer. Springt met een schreeuw overeind en roept gillend naar buiten)

Allemachtig! We hebben ons vergist! 't is Labeer!
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Hij snelt weer weg. De vrouwen huilen en gillen om het lijk. Het kind, wakkergeschrikt, ligt in de
wieg te schreien.

BUCK
(komt wild op; geweer in de hand)

Wat is er hier gebeurd!
VROUW LABEER
(schreiend geknield bij het lijk)

O! o! o!
BUCK
(ziet Labeer)

Hhè!...
(snelt plotseling naar de deur; 't geweer vooruit)

ELODIE
(hem den weg versperrend; hartstochtelijk schreeuwend)

Nee, nee, Frans! Nee! nee!
BUCK
(woedend)

La me d'r uit!
ELODIE
(zenuwachtig-sidderend; wijst naar de wieg, waar het kind harder schreit)

O... God!... Frans!... denk om het kind!
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Buck kijkt haar even roerloos aan, star en dreigend, in gespannen houding, als een gek. Dan
keert hij zich pijlsnel om, kijkt naar de wieg, gooit plotseling zijn wapen weg, en barst in hevig
snikken los.

gordijn
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Op Raveschoot
Dwaas spel in drie bedrijven
Personen
ARTHUR VAN RAVESCHOOT

42 jaar

HERMAN, zijn neef

26 jaar

WALLER

45 jaar

ANDRÉ, zijn zoon

13 jaar

FELIX VAN MAANEN

43 jaar

BARROIS

25 jaar

MEVROUW WALLER

45 jaar

CORA WALLER

21 jaar

MIEKE KONING

20 jaar

WILLY HARDIJNS

20 jaar

LIEN VAN THOORN

30 jaar

ALICE LINDT

22 jaar

DIRK, huisknecht

35 jaar

BERTUS, chauffeur

30 jaar

BETJE} dienstmeisjes

25 jaar

GRETA} dienstmeisjes

20 jaar

EERSTE DORPSNOTABELE

50 jaar

EERSTE TELEGRAAFJONGETJE
TWEEDE TELEGRAAFJONGETJE
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Eerste bedrijf
Huiskamer bij de familie Waller. Tafel in 't midden. Stoelen hier en daar. Tuinramen en deur
achtergrond. Uitzicht op stadstuintje met achterkant van burenhuizen. Tweede deur links.
Deftig interieur, maar wat rommelig.

Bij 't opgaan van het scherm zit Dirk midden aan de tafel in een boek te lezen. Plumeau naast
zich. Schooltasch en jongenspet slordig slingerend op een hoek der tafel. Betje met stoffer
binnen.

Eerste tooneel
DIRK, BETJE

BETJE

Komaan! Is 't zoo dat je aan 't opruimen bent?
DIRK
(kalm-glimlachend omkijkend)

'K studeer m'n les, Bet.
BETJE

Goeje genadigheid, wat 'n rommel! Is de jonge heer nou zonder tasch en zonder pet
naar school? Hoe mot dat?
(begint op te ruimen)

Wat 'n slorde-vos!
DIRK
(als boven)

Het lijkt wel zoo. Ik studeer in z'n plaats,
(in 't boek kijkend)

Wat hebben ze tegenwoordig 'n aardige manier om de kinderen te leeren!
BETJE
(ongeduldig)

Ach, kom, schei toch uit, en help me wat opruimen.
DIRK

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

Heusch, Bet, 't is alleraardigst. De kinderen leeren tegenwoordig allerleukste
waarheden. Luister maar:
(leest in 't boek, emphatisch)

Ik ben!
(kijkt Betje aan)

Nou?
BETJE

Nou?
DIRK

Nou!... Ik ben...! 't Is toch raak, zeg! Dat kan je toch geen mensch tegenspreken,
(leest verder)

Gij zijt...! Dat ben jij, natuurlijk.
BETJE
(half lachend)

Flauwerd!
DIRK
(leest; wijsvinger omhoog, aandacht vergend)

Hij
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is...! Da's meneer, begrijp je?
BETJE
(gedecideerd)

Nee; da's meneer van Raveschoot.
DIRK

Hoe weet jij dat?
BETJE

Da voel ik.
DIRK
(kortaf)

Zoo!
BETJE

Al lang, hoor.
DIRK
(verbaasd)

Zóóóóó! En wàt is hij?
BETJE
(spottend)

Fftt!... Vraag jij 't maar aan juffer Cora.
DIRK
(ernstig)

Ach kom, ben je mal! Zoo'n ouwe man! Je bedoelt z'n neef, meneer Herman.
BETJE

Ik bedoel wie ik bedoel.
DIRK
(gewichtig doende, met groote oogen)

Wij zijn...
BETJE

d'r achter.
DIRK

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

(hoofdschuddend)

Gij zijt... in de war.
BETJE

Nee, hoor; 'k verzeker 't je. Hij misschien niet zoo; maar zij...!
DIRK
(ongeloovig)

Ach kom!...
BETJE
(gemaakt deftig buigend)

Zij zijn... tuk op mekaar!
(Beiden proestlachen)

DIRK
(opgewonden)

Heusch! Komaan, Betje, 'K mot je 'n zoen geven.
(Staat op en vliegt haar na.)

BETJE
(vluchtend, zich met den stoffer verdedigend)

Heb je wel ooit...!
(Cora links op)

Tweede tooneel
DE VORIGEN, CORA

CORA
(Knap uiterlijk; ernstig, vriendelijk gezicht)

O, Betje, en Dirk, hebben jullie nog niet opgeruimd! Haast jullie toch wat. Gunst!
Is de jonge heer alweer zonder zijn tasch naar school! En zonder pet! Ajakkes! En
al zijn boeken slingerend over tafel!
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(gaat zelf aan 't opruimen)

Kom; en breng maar dadelijk theewater, Dirk. Heeft Crena de sandwiches klaar,
Betje?
(Dirk vlug af.)
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BETJE
(haastig opruimend)

Jawel, juffrouw.
(Er wordt gescheld)

CORA
(zich haastend)

Lieve Hemel! daar zijn ze al!
(geeft Betje tasch en pet)

Loop maar spoedig naar beneen, Betje.
(Betje af)

En, zeg, Betje... Betje...
BETJE
(terug op)

Ja, juffrouw.
CORA

Zeg er maar niks van aan meneer en mevrouw, ik bedoel van meneer André's
slordigheid; ik zal zelf met hem spreken.
BETJE

Best, juffrouw.
(Af)

(Vroolijk geluid en gestommel achter 't scherm en Alice Lindt, Willy Hardijns, Mieke Koning
en Lien van Thoorn luidruchtig binnen. Wederzijdsche groeten met Cora)

Derde tooneel
CORA, ALICE LINDT, WILLY HARDIJNS, MIEKE KONING, LIEN VAN THOORN

CORA

Willen jullie maar gaan zitten. De thee komt zoo meteen.
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LIEN
(tot Cora, terwijl de anderen plaats nemen)

Komt Herman niet?
CORA

Ik denk het wel, na z'n tennis.
MIEKE

Zeg, hebben jullie 't gehoord, dat z'n oom gisteren Ter Waal geklopt heeft?
WILLY

Wat! Die ouwe meneer van Raveschoot, in de tennis!
MIEKE

Die ouwe! die ouwe! Die man is niet oud. Hij is nog wat flink, hoor!
WILLY
(geringschattend)

Hij is toch wel veertig.
LIEN

Twee en veertig; is 't niet, Cora?
CORA

'K geloof het wel.
(Dirk op met theewater en weer af)

WILLY

'K vind 't griezelig, zoo'n ouwe man.
MIEKE

Griezelig! 'K wou dat ik er zoo uitzag, op z'n leeftijd. Wat doet hij niet aardig in alles
nog mee. Ik vind hem 'n knap man, hoor; heel wat knapper als 'n boel jongere. Jij
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niet, Cora?
LIEN

O! Cora is verliefd op hem.
(schaterlacht)

CORA
(eenigszins verlegen; thee-zettend)

Gunst, Lien, ik dacht dat jij op hem verliefd was.
LIEN

Ik!
(schatert opgewonden)

Nee, maar, die is goed, hoor.
WILLY

Is dat niet raar, als zoo'n ouwe man niet trouwt?
ALICE

Maar Willy...!
MIEKE

Waarom, raar? Er zijn er toch meer die niet trouwen.
WILLY

Ik weet er niks van. Je hoort dat zoo maar.
(naief-ondervragend)

Als 'n ouwe meneer niet trouwt vinden de menschen dat dan niet griezelig?
(Gelach)

MIEKE

O, die Willy! Jij bent er ook eentje!
WILLY

Waarom? Heb ik alweer iets geks gezegd?
(Nieuw gelach)

BETJE
(binnen met sandwiches; tot Cora)
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Als 't u belieft, juffrouw.
(Af)

ALICE
(die een handwerkje heeft meegebracht; tot Lien en Mieke)

Zeg, vin je 't niet áárdig?
MIEKE

Wat is dat, Alice?
ALICE

'n Kinderhemdje, voor 't bazaar, je weet wel, van 't Zuigelingen-bal.
LIEN en MIEKE
(onverschillig kijkend)

Ja, leuk.
ALICE

Geloof je niet dat ze 't áárdig zullen vinden?
MIEKE

Wie?
ALICE

Wel; ik weet het niet; wie 't zullen zien.
(Geklop op de deur)

CORA

Ja. Binnen.
DIRK
(in de deur, tot Cora)

Juffrouw, meneer Lierman is daar, met nog 'n andere meneer.
CORA

Wie is die andere meneer?
DIRK

Ik zou het u niet kunnen zeggen, juffrouw; ik vermoed 'n vriend.
CORA

Laat die heeren maar binnen.
(Dirk af)

LIEN
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(opgewonden)

Wie zou het zijn, Cora?
CORA

Beste Lien, je vraagt mij heusch meer dan ik zelf weet.
(Geklop op de deur)
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CORA

Jaa...
(Herman en Barrois binnen, met tennisraketten onder den arm)

[Vierde] tooneel
DE VORIGEN, HERMAN, BARROIS

HERMAN
(intelligente fat. Praat druk en gemanieereerd)

Goeie middag, dames. Mag ik zoo vrij zijn hier voor mij en voor mijn vriend Barrois
'n kopje thee te komen bedelen?
BARROIS
(met een gebaar van excuses)

M'n vriend heeft zich veroorloofd...
HERMAN

We zijn doodmoe, doodmoe, en op de tennis hebben we geen thee gekregen. Hoe
dat komt is te lang om te melden, maar we hebben heusch geen thee gehad. Asjeblief,
beste Cora, twee flinke koppen,
(staat op)

Maar 't is ook waar: ik vergeet m'n vriend voor te stellen. M'n vriend heet Barrois,
Jean Barrois, 'n echt Hollandsche naam, zooals je hoort, en is uit Nijmegen. Hij
logeert tijdelijk bij me. Trouwens, jullie kennen hem zeker wel van naam. Hij is
knap, maar overspannen, sterk van gestel maar zenuwziek en moet 'n rustkuur doen
in de Boschjes.
(tot Barrois)

Barrois, hier zijn de dames Cora Waller, Alice Lindt, Willy Hardijns, juffrouwe...
freule...
(begint te haperen)

ach, je zult ook wel onder de hand met ze kennis maken, ik vind die
voorstellingsmanie, die gelukkig uit de mode raakt, afschuwelijk, afschuwelijk, en
vergeet telkens daarbij de namen van mijn beste kennissen,
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(tot Mieke)

Bij voorbeeld, jou naam, Mieke, ben ik op 't oogenblik totaal vergeten: ik zou je bij
geen mogelijkheid kunnen voorstellen.
MIEKE
(lachend)

Ik zal 't je niet kwalijk nemen, hoor.
BARROIS

Pardon, dames, dat ik zoo vrij was mee te komen. M'n vriend heeft de
verantwoordelijkheid op zich genomen; ikke...
CORA

Gaat u als 't u belieft zitten, meneer Barrois. Gebruikt u melk en suiker?
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BARROIS
(kalm-vriendelijk)

[...]
[CORA]

Ik ben geen freule, meneer Barrois; noemt U mij maar gerust juffer Waller.
BARROIS

O, pardon, juffrouw...
HERMAN
(fatterig)

Je hebt ongelijk, Cora, dat ‘juffrouw’ is niet om aan te hooren. Ik doe het
tegenwoordig anders: daar waar het ‘freule’ niet al te goed past, heb ik het fransche
‘mademoiselle’ ingevoerd. Dat klinkt altijd aardig, voornaam zelfs, het heeft distinctie.
BARROIS
(spottend)

Vooral wanneer het zoowat op z'n kinderjuffers uitgesproken wordt: Mezèll...
(Gelach)

HERMAN
(haalt zijn sigarettenkoker uit)

Wie van de dames...
WILLY

Ik, graag.
MIEKE

Ik ook.
HERMAN

U? juffrouw van Thoorn?
LIEN

Dolgraag,
(schaterlacht opgewonden)

CORA

Hé, Herman, zeg [j]ij júffer van Thoorn?
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HERMAN

Héb ik heusch juffrouw gezegd!
(comisch)

O, moedertaal, 'k vergee[f] u nooit!
(tot Lien)

Pardon, freule, neem me niet kwalijk.
BARROIS

Wat vind ik dat aardig, hier, die vrije toon en omgang, tusschen jongelui en jonge
meisjes! Je moet dat in Nijmegen zien! Die saaie, dooie boel! Die uitgestreken,
deftige gezichten! Brrr...!
HERMAN

Nou, 't is niet alleen in Nijmegen, hoor! Wij, Hollanders, hebben het allemaal, 't Zit
ons in 't bloed en 't hangt bij ons in de lucht. Wij kunnen nooit eens los en aardig
onfatsoenlijk zijn.
ALICE

Goddank niet.
HERMAN

Waarom, freule, waarom Goddank niet? Ik zeg: helaas niet! Want in den grond zijn
we niets beter dan andere, en, onder ons huichel-vernisje, worden we dikwijls, zoodra
we maar over de grens zijn, in plaats van aardig - onfatsoenlijk,
onhebbelijk-onfatsoenlijk en grof. De Franschman, bij voorbeeld, kan beschaafd en
gedistingeerd onfatsoenlijk zijn. Wij niet; wij blijven altijd stijf en log. Zelfs m'n
oom, de gezelligste, aardigste, meest-cosmopolitische Hollander dien ik ken, heeft
toch nog iets, in al zijn natuur-
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lijk[e] losheid, iets, ik weet niet wat, van den ouden, stugdeftigen stempel, dat er niet
af te krijgen is.
LIEN

Dat zal toch wel maar heel, héél weinig zijn.
(tot Cora)

Wat zeg jij, Cora?
CORA
(doet of ze 't niet hoort)

Nog 'n kopje thee, Willy?
WILLY

Heel graag.
ALICE
(in een oogenblikje stilte, tot Lien en Mieke, terwijl zij haar handwerkje omkeert)

Zeg, vinden jullie 't toch niet snoeperig?
(Gelach)

LIEN

Gunst! die goeje Alice! Is ze daar nóg mee bezig!
BARROIS
(vriendelijk, tot Alice)

Wat is dat, freule?
ALICE
(eenigszins schuchter)

Dat is iets voor 't bazaar van 't Zuigelingenbal, meneer Barrois.
BARROIS
(als boven)

O' zoo'n licht damesjurkje...?
ALICE
(lachend)

Maar, meneer Barrois!
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HERMAN

't Is 'n kanten manchetje, zie-je dat niet?
MIEKE

Ben je mal! Je ziet toch wel dat het 'n hempie is
(tot Alice)

Alice, ze houen je voor de gek, hoor!
BARROIS

O! Is dat 'n zuigelingenhempje?
HERMAN

'n Verwaarloosd.
ALICE
(verstopt het hemdje)

Jullie zijn gek.
HERMAN

Wanneer ik zoo hoor van alles wat er door menschlievende dames zooal gedaan
wordt voor verwaarloosde zuigelingen, zenuwzieke dwergen, overspannen eenvoeters,
wildharige virt[u]ozen, enz. enz. dan denk ik toch wel eens bij mezelf dat het een
zegen is voor jullie, dat er zooveel ongelukkige schepsels op ae wereld bestaan.
TWEE, DRIE STEMMEN
(tegelijk, verontwaardigd)

Hoe zo, meneer?
HERMAN

Wel ja, kijk eens: mijn zuster heeft op 'n gesteriliseerde melkbazaar haar man
opgedaan: 'n beste jongen, 'n dolgelukkig huwelijk. Mijn jongste broer is tijdens 'n
soiree ten bate van gevallen meisjes smoor-verliefd geworden op 'n allersnoeperigst
cigaretten-verkoopstertje, die trouwens zooveel andere keus had - ik bedoel keus van
aanbidders - dat hij slechts op vierde of vijfde rang in aanmerking kon komen en van
wanhoop naar Amerika gevlucht is, waar hij nu als een menschenhater gansch alleen
in de wildernis leeft. Een nicht van mij...
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BARROIS
(hem in de rede vallend)

Net zoo'n gekke geschiedenis als van mijn oudste broer. Die heeft zich eerst arm
gekocht bij zoo'n snoes en toen hij alles kwijt was heeft hij haar overal nageloopen,
misschien wel in een soort van waanzin om zijn dubbeltjes terug te krijgen, maar
met het slotgevolg dat zij hemzelf daarbij heeft ingelijfd.
MIEKE
(opgewonden)

En heeft hij er zich over te beklagen?
WILLY

Niemand heeft hem toch gedwongen.
LIEN

Hij heeft haar toch uit vrijen wil gevraagd.
BARROIS

Daar weet ik allemaal niks van, dames. Hoe 't gegaan is blijft me'n raadsel. Ik
constateer alleen het feit: al zijn geld kwijt en op den koop nog toe zelf ingelijfd, op
een soepbal voor ontslagen sneeuwopruimers.
CORA

Jullie mannen kunnen toch schromelijk overdrijven.
MIEKE
(agressief)

Een soepbal voor ontslagen sneeuwopruimers! Ik vraag je! Organiseeren jullie mannen
wellicht nooit iets ten bate van 't een of 't ander. Zijn jullie zulke egoïsten, die alleen
aan zichzelf denken?
HERMAN

Mijn beste Mieke, laten we eens ernstig zijn en de dingen bij hun naam noemen. Ik
geloof met jou, dat wij, mannen, ook meestal geweldige egoïsten zijn.
MIEKE en LIEN
(samen; verontwaardigd)

Ook!
HERMAN
(kalm)
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Ook. Maar dat doet er nu niks toe. Laten we de zaak maar zuiver op zichzelf
beschouwen. Jullie willen 'n liefdadig werkje ondernemen, niet waar? Laten we nu
maar als voorbeeld het Zuigelingen-bal nemen, aangezien we 't daar juist over hadden.
Goed. Dan wil je d'r natuurlijk ook zooveel mogelijk voor doen; met andere woorden:
zooveel mogelijk voor die arme zuigelingen trachten in te zamelen, want daar is niet
elke dag gelegenheid voor, en, wás er elke dag gelegenheid, dan zouden de meeste
menschen daar ook wel vriendelijk voor bedanken. Goed.
MIEKE
(spottend)

Goed.
HERMAN

Goed. Laten we dus aannemen dat jullie 'n gecostumeerd zuigelingen-bal willen
inrichten.
MIEKE
(als boven)

Goed.
LIEN
(idem)

Goed.
(schaterlacht)
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HERMAN
(Een pauze; kijkt beiden eenigszins bevreemd aan; zeer kalm)

Goed. Jullie gaan dus met inschrijvingslijsten rond. Je komt, laat ik aannemen, bij
'n welgestelde familie, bestaande uit Pa, Ma, drie uitgaande dochters en een dito
zoon.
MIEKE

Waarom drie uitgaande dochters en maar één zoon?
HERMAN

Dat is toch immers zoowat de Haagsche verhouding.
LIEN

Wat 'n overdrijving alweer!
HERMAN

Nou, twee dan; 'K geef je d'r graag een cadeau.
WILLY

Meneer is rijk...
MIEKE

En vriendelijk...
CORA
(schertsend)

Wil je soms nog 'n kopje thee, beste Herman.
HERMAN
(idem)

Graag, lieve Cora. Vooral uit jou mooie hand is mij dat dubbel dierbaar.
ALICE
(verteederd)

Ach! Hij is toch nog al aardig.
BARROIS
(tot Alice)

U heeft'n zachtaardig gemoed geloof ik, freule.
WILLY
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(lachend)

Z'is 'n engel.
LIEN
(ongeduldig)

Maar 't Zuigelingenbal, Herman, waar blijf je met het Zuigelingenbal?
BARROIS

Ach ja, die zielen snakken d'r naar.
HERMAN
(deftig doende)

Wás men mij niet voortdurend in de rede gevallen, dan hád men reeds lang geweten
wat ik zeggen wou.
MIEKE

Mén luistert.
HERMAN

Twee dus. Twee uitgaande dochters en slechts één uitgaande zoon. Laat ik hier
terloops doen opmerken dat tien uitgaande zoons nog geen...
LIEN
(heftig)

Niemendal: geen opmerkingen: vooruit!
HERMAN

Ook al goed. Daar komt dus iemand van jullie met de inteekenlijst bij die familie:
Mevrouw, ik ben hier met de inteekenlijst voor het gecostumeerd
Verwaarloosd-Zuigelingenbal en twijfel niet of u zult er met uw zoon en dochters
wel deel aan willen nemen. - Inderdaad, freule, dat waren we van plan; hoeveel zijn
de kaarten? - Drie gulden, mevrouw. - Souper inbegrepen? - Nee, mevrouw. - Zoo
wordt het wel
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wat duur, freule. Nou, teeken ons toch maar op voor vier kaarten. - Meneer niet,
mevrouw? - Ik denk het niet; die voelt niet zoo bar veel voor zuigelingen. Hij houdt
daar z'n eigen ideeën op na. Trouwens, 's avonds is hij zeer gesteld op z'n sigaar en
z'n krantje, met 'n kop thee en 'n toddy aan huis. Nee, reken op hem maar liever niet.
- Best, mevrouw.
MIEKE

Uitstekend, Herman! Jij wordt beslist 'n volgende keer met 'n inschrijvingslijst
rondgezonden.
HERMAN

Stt! Val mij asjeblief niet in de rede. Want nu komt het gewichtigste.
MIEKE

De dubbeltjes...!
HERMAN

'n Oogenblikje. Je teekent dus die aardige familie voor vier kaarten op.
WILLY

Goed.
HERMAN
(dubieus-schalksch)

Misschien. Dat zullen we straks gaan hooren. Je teekent dus, zeg ik, die familie voor
vier kaarten à drie gulden op.
LIEN

Lieve Hemel, wat is hij lang van stof!
MIEKE

Zwaar op de hand.
HERMAN
(doodkalm)

Souper non compris, en zet het onderhoud voort als volgt:
LIEN
(zuchtend)

Haha...
HERMAN

Zou u nu zoo goed willen zijn, mevrouw, mij mee te deelen in welk soort van travesti
u, uw dochters en uw zoon naar het bal denken te komen? - Gunst! moet U dat weten,
freule? - Eigenlijk wel, mevrouw, voor een zoo nauwkeurig mogelijke schatting. Een zoo nauwkeurig mogelijke schatting; hoe bedoelt u, freule? Ik begrijp u niet
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goed. - Misschien begrijpt u straks beter, mevrouw. Heeft U er beslist iets tegen om
mijn vraag te beantwoorden? - Eigenlijk niet, freule, al zie ik niet in ...enfin, om kort
te gaan: ik kom in gewoon avondtoilet, mijn oudste dochter in markiezin Louis XV,
mijn jongste in bergère Watteau, en mijn zoon in doge van Venetië. - Uitstekend,
mevrouw, dank u wel. En bezit u die costumes, of moet u die nog huren of koopen?
- Maar freule!... - Neem me niet kwalijk mevrouw, 't is voor die verwaarloosde
schepseltjes en u zult straks ervaren hoe hoogst noodzakelijk... - 't Lijkt wel 'n taxatie
op ons meubilair, freule! Enfin: de costumes van mijn oudste doch-
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ter en mijn zoon worden gehuurd; dat van mijn jongste dochter wordt gekocht. Best, mevrouw; hoeveel denkt u daar samen wel voor uit te geven?
(Gelach)

LIEN
(gillend)

Schei uit! Je bent gek!
HERMAN

Dat denk je maar. Bitte: zwijg en luister. Ik zal kort zijn.
MIEKE

Gelukkig...!
HERMAN
(tot Mieke)

Kalm,... kalm... De mevrouw stribbelt eerst wat tegen, maar door goed volhouden
verneem je toch eindelijk dat ze voor het gansche fuifje: costumes, entrée-kaarten,
souper, champagne, bloemen, rijtuig, enz. wel 'n honderd pop over heeft; en daarop
besluit je je bezoek met de volgende woorden: ‘Niet twijfelend, beste mevrouw, dat
alleen een gevoel van milde liefdadigheid voor de Verwaarloosde Zuigelingen U
beweegt aan ons bal mee te doen, zoo boek ik U voor de som van honderd gulden
ten bate dezer uitmuntende onderneming, en deel U tevens mede dat U van alle
verdere moeite en soesa bevrijd bent: inderdaad, ons bal is slechts een schijn-bal,
een spiegel-bal, een astraal bal, als u wilt; een bal dat niet in werkelijkheid, maar
slechts in verbeelding plaats zal hebben. Zoo gaat geen enkel dubbeltje verloren,
waarde mevrouw, van wat de arme Verwaarloosde Zuigelingen toekomt. Mag ik met
deze woorden afscheid van u nemen, geachte mevrouw, en U en uw familie nog wel
duizendmaal danken. Mocht uw geëerde echtgenoot soms nog van plan zijn...
(Algemeen gelach en gepraat; verwarde uitroepingen)

HERMAN
(leuk, kalm)

... zoo houden wij ons ook ten zeerste voor zijn medewerking aanbevolen.’
BARROIS
(lachend)

Prachtig! prachtig!
HERMAN
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Zoo ga je van huis tot huis, van familie tot familie, en ik verzeker je dat de
Verwaarloosde Zuigelingen, dank zij de algemeene belanglooze belangstelling...
BARROIS

Heerlijk...!
HERMAN

... in gesteriliseerde melk zullen mogen baden. Dàt, en dàt alleen, noem ik ware,
zuivere liefdadigheid ten opzichte dier arme schepselen. Voor alle andere, ijdele
verzinsels verdienen jullie gebukt te gaan onder de beschuldiging
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van wanbeheer der Verwaarloosde-Zuigelingscontanten.
(Rumoer, gelach, gepraatj

CORA

't Is onbegrijpelijk, Herman, dat jij nog geen groot staatsman geworden bent. Je
verdient heusch een eereplaats in 's lands regeering.
HERMAN

Dat komt misschien nog wel.
BARROIS

Wat 'n heerlijk onderwerp voor 'n meeting met debat, op 'n Rein-leven-avondje, bij
voorbeeld!
ALICE
(met haar hemdje)

Ik zal d'r maar niet op wachten, hoor. Ik ga lekkertjes door met mijn handwerkjes,
(het hemdje toonend)

Vinden jullie 't niet ááárdig?
(Algemeen proestgelach) (Geklop op de deur)

CORA

Binnen.
(Arthur komt binnen)

[Vijfde] tooneel
DE VORIGEN, ARTHUR

ARTHUR
(flinke gentleman, sober-elegant chauffeurspak; licht-grijzend haar, gezond-bruine gelaatskleur)

O, pardon, neem me niet kwalijk. De knecht stuurde mij hier.
(wil terug; kreten van protest)

CORA
(ietwat gëemotioneerd)
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Kom toch binnen, meneer van Raveschoot. U hindert ons heelemaal niet.
LIEN
(ondeugend)

Integendeel.
ARTHUR
(tot Cora)

Ik kwam je vader iets vragen, Cora. Jullie knecht is zeker in de war. Hij zei me dat
je vader hier was.
CORA

Dat doet er niets toe, hij komt voorzeker straks. Gaat u zitten. Mag ik u 'n kopje thee
geven?
ARTHUR
(reeds op zijn gemak)

Zeer gaarne. Welnu, als ik heusch niet stoor...
BARROIS
(die opgestaan is)

Ik zal hier zeker wel de eenige u onbekende zijn. Mag ik mij voorstellen? Mijn naam
is Barrois.
ARTHUR
(drukt hem de hand)

Aangenaam kennis te maken. Mijn naam is Van Raveschoot
(ziet Herman)
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Zoo, ben jij daar ook, mijn toekomstige en eenige erfgenaam?
HERMAN

Om U te dienen, oom.
CORA
(geeft Arthur thee)

'n Sandwich, meneer Van Raveschoot?
ARTHUR

Nee, dank je wel; enkel thee.
LIEN
(met schelle stem)

't Is vreeselijk jammer dat U niet een minuutje vroeger bent binnengekomen, meneer
Van Raveschoot. U hadt 'n alleraardigst discours gehoord van uw neef... tegen de
zuigelingen.
ARTHUR

Hé! Wat hebben die hem misdaan?
MIEKE

Hij beweert dat wij, vrouwen, veel meer uit ijdelheid dan uit liefdadigheid onze
bazaars enz. inrichten.
WILLY

Hij beschouwt het zoowat als 'n flirt-en-huwelijksmarkt.
(tot Cora)

Is 't niet, Cora?
CORA

Hij deed het nog al grappig.
ARTHUR
(kalm)

Hoe durft hij?
(lacht genoeglijk)

Ach! de jeugd, die mag alles.
MIEKE

Dat zijn we heelemaal niet met u eens, meneer Van Raveschoot. U zoudt zoo iets
nooit doen.
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ARTHUR

Ik ben ook de jeugd niet meer, ik ben 'n ouwe pa.
LIEN

Pa!
(schaterlacht)

ARTHUR

Oom, als je wilt.
MIEKE

'n Ouwe oom die de jeugdige kampioen Ter Waal op het tennisveld slaat.
ARTHUR
(buigend)

Daar ben ik ook bizonder trotsch op.
MIEKE

Het lijkt me heerlijk, zoo'n leventje als het uwe.
ARTHUR
(leuk)

Dat is het ook.
MIEKE

Zoo heerlijk en volkomen vrij op 'n mooi buiten, rijk en gezond...
ARTHUR

En oud...
MIEKE

Nou... met alle mogelijke sport om je heen: autos, paarden, jacht, wat weet ik al...
Alleen misschien wat eenzaam 's avonds.
ARTHUR

Toch niet.
BARROIS

Woont U 't gansche jaar buiten, meneer Van Raveschoot?
ARTHUR

't Gansche jaar, winter en zomer.
BARROIS

Maar u reist zeker veel.
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ARTHUR

Niet zoo bizonder veel.
LIEN

Ik vind er toch iets griezeligs in. Ik kan me 't leven van zoo 'n...
(aarzelt)

ARTHUR
(glimlachend)

Zeg het maar: van zoo'n ouwe oom...
LIEN
(luid-lachend)

Nou ja, enfin, niet voorstellen. Hoe doet u dat? Zit u daar heel alleen aan uw ontbijt,
aan uw lunch, aan uw diner?
ARTHUR

Heel alleen; dol-gezellig alleen.
LIEN

Ajakkes hoe ongezellig!
(tot Cora)

Hoe vin je zoo'n egoïst, Cora?
ARTHUR
(tot Lien, Cora geen tijd tot antwoorden gunnend)

De egoïst der ongezelligheid?
MIEKE

Heeft u daar althans meiden die goed voor u zorgen?
ARTHUR

Uitstekend. De getrouwde vrienden die toevallig bij me dineeren, houden vol dat er
nergens keuriger gediend wordt.
WILLY

Zijn 't nog jonge meiden; 'n beetje frisch?
(Gelach)

ARTHUR
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Buitengewoon frisch en nog vrij jong, freule.
(leuk-lachend)

Verlangen de dames nog iets meer te weten?
LIEN

Ja zeker, we moeten nu eens alles weten. Wat doet u daar toch in uw eenzaamheid,
zoo'n Godsganschen, langen dag?
CORA

Ik vind jullie erg onbescheiden, hoor, met al je uitvorschingen.
ARTHUR

Heelemaal niet. Ik vind 't integendeel heel aardig dat de dames zich zoo lief voor mij
interesseeren, en ik wil haar heusch gaarne alles, of bijna alles, vertellen.
MIEKE en LIEN
(samen; teleurgesteld)

O! bijna! bijna! Het interessantste houdt-ie natuurlijk achter.
ARTHUR
(leuk)

Nee, heusch niet. Ik ben alleen maar bang dat zelfs het interessantste voor mij u
aller-onbeduidendst voorkomt,
(tot Cora)

Mag ik nog 'n kopje thee, Cora?
CORA

Gaarne.
ENKELE STEMMEN
(opgewonden)

We luisteren,... met graagte.
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ARTHUR

Ik sta op om half zes.
ENKELE STEMMEN

Ooo! Hoe vreeselijk!
ARTHUR

Ziet u wel!
MIEKE

Ga maar voort.
ARTHUR

Om zes uur neem ik... interesseert het bad u of niet?
ENKELE STEMMEN

Ja, nee, jawel, nee, nee.
ARTHUR

Verschil van opinie; afgedaan. Om half zeven ben ik beneden en stap in mijn tuin.
Hier moet ik eventjes vragen: Is iemand van jullie wel ooit, op een mooien lentedag,
's ochtends, om half zeven, buiten, in een tuin of in het veld geweest?
ENKELE STEMMEN

Nee, warempel niet.
ARTHUR

Maar je hebt er dan toch wel eens in 'n gedicht of 'n roman van gelezen!
ENKELE STEMMEN

Ja, zeker, natuurlijk.
ARTHUR

Nou dan; 't is als in 'n gedicht of in 'n roman: 'n frischheid, 'n zaligheid, iets om er
als 'n klein kind van op te huppelen, te juichen en te stoeien.
LIEN

Doet u dat heusch?
ARTHUR

Bijna; als niemand me kan zien. Doch meestal houd ik me tevreden door er kalmer,
maar toch, zooals men doorgaans zegt, met volle teugen van te genieten, 'n
Glanzend-volle teug van zacht-streelende ochtendzon; 'n matelooze beker van de
zoetste landelijke geuren en een compleet orkest van al de lentevogeltjes, omhoog,
omlaag, rechts en links, overal om mij heen.
ALICE

Hoe aardig en poëtisch. Ik kan er toch wel voor voelen.
MIEKE
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(tot alice; op comischen toon)

Jij bent 'n snoes, hoor.
(Gelach)

LIEN
(tot Arthur)

U houdt dus van muziek?
ARTHUR

Absoluut niet; 'k begrijp er geen steek van.
LIEN

O, foei!
ARTHUR

Dan, om acht uur, spiegeleieren met ham.
(Algemeen protest)

WILLY

Bah! hoe prozaïsch!
ARTHUR

Ontbijt u niet, freule?
WILLY

Jawel; maar u had ons daar juist in zulke poëtische
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stemming meegevoerd.
ARTHUR

Precies: ik was bij de zingende vogeltjes in de blauwe lucht. Maar die ontbijten ook
wel, hoor. - Ham en eieren dus...
HERMAN

En heerlijke! daar kan ik van getuigen.
ARTHUR

En daarna 'n pijpje.
MIEKE

't Pijpje vind ik wel gezellig.
ARTHUR

En 't lang en nauwkeurig bezoek aan het vee in de stallen en de verdere
aangelegenheden van mijn boerderij. Want ik ben 'n boer, dat weten jullie toch: ik
plant, ik zaai, ik poot, ik fok...
LIEN
(gillend)

O, foei! hoe onesthetisch! Vertel er maar niet verder van; 't is aller-akeligst!
ARTHUR

Ziet u wel! Heb ik u niet gezegd dat mijn leven on-interessant was! Maar u hebt het
willen weten. En zoo gaat het voort den ganschen dag: om twaalf uur alweer eten en
daarna gaan liggen als 'n ouwe dikke heer...
LIEN

Schei uit!
ARTHUR

's Namiddags alweer in de stallen of op den akker, met ploegers, spitters, mestkruiers...
LIEN en MIEKE

Schei uit! schei uit!
ALICE

Wat akelig!
ARTHUR

En 's avonds alweer eten, vreeselijk materieel en onesthetisch eten
(Protestgegil)

en dan 'n groote, dikke sigaar, en de kraag los, en 't vest uit
(Nieuw Lachgegil)
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en ook de laarzen uit en nog vóór tien uur snurkend te bed.
(Gelach)

MIEKE

Meneer Van Raveschoot houdt ons lekkertjes voor den gek.
(tot Cora)

Wat zeg jij, Cora?
CORA
(glimlachend)

'K geloof wel dat meneer Van Raveschoot's leven eenigszins anders is dan hij 't ons
voorstelt.
LIEN

Och kom, meneer Van Raveschoot, U geeft toch ook wel eens diners, partijtjes...
ARTHUR

Ja, zeker. Maar speciaal voor dorpsnotabelen en heereboeren, zoo van die dikke,
rooie, vette kerels, die dan eten en drinken en rooken voor 'n week.
(Cora schudt lachend het hoofd)

HERMAN
(mede-schertsend)

Zooals die dikke notaris, weet u nog wel, oom, die in zijn rijtuig niet meer kon.
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ARTHUR

Juist.
MIEKE
(tot de anderen)

Hij houdt ons voor den gek, hoor, formidááábel voor den gek.
(op beslisten toon)

Ik zou zoo'n partij wel eens willen meemaken!
LIEN

En ik!
WILLY

En ik!
ALICE

En ik!
LIEN
(tot cora)

Jij niet, Cora?
CORA

Ik heb die wel eens bijgewoond.
ENKELE STEMMEN

En?...
CORA

't Was alleraardigst.
MIEKE en LIEN
(samen)

Zie-je wel!
ARTHUR

Nou, dames, aangezien er alweer verschil van opinie is, stel ik u voor om het eens
te probeeren.
MIEKE

Hoe bedoelt u dat, meneer Van Raveschoot?
ARTHUR

Wel, dat u allen eens op mijn buiten 'n partijtje komt bijwoonen.
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ALLEN
(juichend)

O, Heerlijk, heerlijk!
MIEKE

Wanneer?
ARTHUR
(even nadenkend)

Wanneer... laat eens zien... Zaterdag over 'n week?
ALLEN

Ja, ja, aangenomen.
ALICE
(bedeesd)

Ach, meneer Van Raveschoot, zou er toch geen middel zijn om er meteen 'n
liefdadigheidsfeestje van te maken? Zoo'n klein bazaartje, b.v. ten bate van...
ARTHUR

de verwaarloosde zuigelingen? Best, zeker, freule. Brengen jullie allen maar wat
mee. We zullen 't tegen wild-hooge prijzen aan de dorpsnotabelen en heereboeren
verkoopen.
(Algemeen gejuich. Geklop aan de deur)

CORA

Binnen.

[Zesde] toneel
DE VORIGEN, DIRK, LATER ANDRÉ

DIRK
(tot Arthur)

Pardon, meneer, ik had me vergist; meneer is niet hier...
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ARTHUR

Dat heb ik reeds gemerkt.
DIRK

Hij is beneden in zijn bureau, meneer, en wacht er op u.
ANDRÉ
(komt beteuterd achter Dirk binnen)

CORA
(tot André)

Zoo, ben jij daar? en ben jij zonder pet en zonder tasch naar school geweest?
ANDRÉ
(gedrukt, huilerig)

Ja,... 'k had z'hier vergeten...
CORA
(stroef)

't Is me wat moois! en wat heeft je meester daarvan gezegd?
(André zwijgt)

Ben je gestraft?
(tot Dirk)

Je kunt gaan, Dirk, meneer Van Raveschoot zal dadelijk komen.
(Dirk af)

ANDRÉ
(als boven)

Ja.
ALICE
(goedig)

Ach, dot, treur jij maar niet, hoor.
(tot Arthur)
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Mag hij ook meekomen, meneer, zaterdag over 'n week, naar 't feest?
ARTHUR

Natuurlijk, natuurlijk.
ALICE

(tot André) Hoor je 't, kereltje, je mag mee, zaterdag over 'n week, naar 't
Zuigelingen-feest?
(wil hem streelen)

ANDRÉ
(duwt Alice kregel van zich af)

Nee!
CORA
(streng)

André!
ALICE

Wat! Wil jij niet mee naar 't Zuigelingen-feest, op 't mooie buiten van meneer Van
Raveschoot?
ANDRÉ
(woedend, huilend)

Nee! nee! Laat me met rust!
(schopt naar alice)

CORA
(schudt hem)

Foei! Schaam je!
Al de anderen, proestlachend, dringen om andré, die huilend, schoppend en krauwend terugwijkt
terwijl het gordijn langzaam daalt.
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Tweede bedrijf
Op Raveschoot. Links een ruim terras met balkon en sierplanten en bloemen. Een trap naar
beneden in den tuin. Rechts hooge boomen waarin brandende lampions hangen. Middenplan
een vijver en in den achtergrond den tuin, schitterend verlicht. Op het terras tafel en stoelen.
Op de tafel ververschingen. Dans en muziek in de verte.

Bij het ophalen van 't gordijn zit Waller rustig in een fauteuil naar het feest te kijken.

Eerste tooneel
WALLER, VAN MAANEN; LATER MEVROUW WALLER

WALLER
(tot Van Maanen, die hijgend de trap opkomt)

Komt u ook eventjes uitblazen, meneer Van Maanen?
VAN MAANEN
(met den zakdoek aan zijn voorhoofd)

Pfoe! zegt u maar ‘uitstoomen’ meneer Waller. Nou, dat dansen, op onze leeftijd,
zeg...!
WALLER

U doet het anders nog flink.
VAN MAANEN

Jawel; maar, weet u, de adem is niet meer dàt. Hoe of arthur het uithoudt begrijp ik
niet. Die is kras, hoor!
(kijkt om zich heen)

Lieve Hemel, wat 'n dorst! Komaan, 'n toddy.
(maakt zich een drankje klaar)

WALLER
(stil-genoeglijk-lachend)

O, Arthur, dat is de eeuwige jeugd. Als ik denk dat ik toch maar drie jaar ouder ben,
en met zoo'n buikje zit.
VAN MAANEN

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

(achterover in een fauteuil)

De gewoonte, meneer Waller; het dagelijks oefenen in allerlei sport. De ‘training’
zooals die lui het noemen. Dat houdt je jong
WALLER

Begrijpt u dat zoo'n man niet getrouwd is, dat hij niet trouwt...
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VAN MAANEN

Best.
(verbaasd gebaar van Waller)

Hij heeft 'n dol-gezellig leventje.
WALLER

Jawel; maar toch, die eenzaamheid; en dan voor later, als hij oud wordt. Wat heeft
hij eindelijk aan al dat moois, zonder vrouw, zonder kinderen?
MEVROUW WALLER
(links op, élégant uiterlijk)

Zit je hier, man? Ik heb je overal gezocht.
(tot Van Maanen, die opgestaan is en haar een stoel aanbiedt)

Vindt U 't geen prachtig feest, meneer Van Maanen?
VAN MAANEN

Prachtig, mevrouw; eenig! Komt U ook 'n beetje bij ons zitten?
MEVROUW WALLER

Gaarne.
(gaat zitten. Kijkt naar de verlichting)

Wat is het aardig van hier uit! Is het niet net als op 't tooneel, zoo'n décor uit 'n opera,
met al die lichtjes en de muziek?
(tot Waller)

't Doet me denken aan Louise, weet je wel, in de derde acte, geloof ik, als ze van op
het terras te St. Cloud naar de verlichting van Parijs kijken.
VAN MAANEN

Juist; als ze daar tegen mekaar staan op te brullen van
(met overdrijving)

Pariiii!... Pariiii... Paruuu...!
MEVR. WALLER

Foei, meneer Van Maanen, houdt u ook al niet van muziek!
VAN MAANEN

Jawel, mevrouw, matig. Maar niet van Paruuu...! Paruuu...! Paruuu...!
MEVR. WALLER
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Ajakkes! wat is u prozaïsch! Houdt u dan ook niet van Schumann, van Beethoven,
van Mozart?
VAN MAANEN

Matig, mevrouw, heel, héél matig...
MEVR. WALLER

Van Strauss?
VAN MAANEN

Welke Strauss? De Donau-parfumeur of de dolle Papoea?
(Proestgelach van Waller)

MEVR. WALLER

Ajakkes, meneer, u moest u schamen.
VAN MAANEN

Ik kan 't niet helpen, mevrouw. Ik mag wel zoo'n tierlewietje en 'n dansje, maar over
't algemeen heb ik 't land aan lawaai-kunst. Ik hou meer van stille mopjes: 'n aardig
boek, 'n leuk schilderij, 'n buste van de Koningin...
MEVR. WALLER

Net je vriend Arthur, althans wat de muziek betreft. Maar die danst, ten minste, en
hoe!
VAN MAANEN

Ik heb ook gedanst, mevrouw, en hoe!
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MEVR. WALLER

Jawel, maar u is er niet zoo ‘in’.
VAN MAANEN

Vind U Arthur er zoo in, vanavond. Hij lijkt me vooral opgewonden, zenuwachtig
opgeschroefd, zou ik haast zeggen.
MEVR. WALLER
(verwonderd)

Vind U?
(wijst naar een drietal dorpsheeren die voorbij slenteren; stiller:)

Maar zeg, wat zijn dat toch voor rare lui die niemand kent en die hier al den ganschen
avond rondslenteren? Weet u wie dat zijn?
VAN MAANEN
(stil-lachend)

Zeker, mevrouw, dat zijn de dorpsnotabelen. Arthur had ons immers gewaarschuwd
dat hij ze zou inviteeren. Hebt u gemerkt wat die kerels aan 't souper verorberd
hebben?
MEVR. WALLER

En nog. Ze houen maar niet op. Ze loopen voortdurend heen en weer naar 't buffet.
En als ze niet eten of drinken, dan rooken ze heipalen van sigaren. Kijk, daar gaan
ze 'r alweer naartoe.
WALLER

Dat zijn van die boere-magen; daar hebben wij, stadsmenschen, geen benul van.
VAN MAANEN
(lachend)

Je moet de belangstelling van André zien, voor die kerels; hij is niet van ze af te
slaan.
MEVROUW WALLER

't Is vooral die rooie dikke, die hem interesseert. Zoo iets heeft hij nog nooit gezien.
Feitelijk deugt het niet voor hem, zoo'n avond. Hij is nog veel te jong.
WALLER

Veel te jong, veel te jong!
MEVR. WALLER
(wijst in den tuin)
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En dan die dorpsjuffers, zijn dat hun vrouwen? Die zitten daar al den heelen avond
stijf naast elkaar zonder een vin te verroeren. Alleen de jongelui zijn niet onaardig.
De zoon van den notaris, geloof ik, die met Mieke danst, lijkt me wel 'n aardig jong
mensch.
VAN MAANEN
(ietwat spottend)

Zeker, mevrouw, 't ras gaat er op vooruit.
MEVR. WALLER

Toch vind ik het maar 'n flauwe mop van Arthur; het depareert zijn feest. Maar danst
U dan niet meer, meneer Van Maanen? Kijk eens naar uw danseuse, ze loopt als
verloren rond, ze zoekt u, bepaald.
VAN MAANEN
(met een soort schrik)

Wie? waar? wie bedoelt u, mevrouw?
MEVR. WALLER

Wel, freule Van Thoorn, kijk maar. O!
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daar heeft ze u gezien, geloof ik.
VAN MAANEN
(zich plots achter zijn stoel verstoppend)

O, nee, als 't u belieft niet, mevrouw, 'k ben als de dood...
MEVR. WALLER
(lachend)

Gunst! is u er zóó bang voor?
VAN MAANEN
(achter zijn stoel)

Als de dood, mevrouw, als de dood. Dat mensch heeft iets... iets griezeligs over zich,
iets waar je van huivert...
MEVR. WALLER

Gunst! Waller en ik die nog wel dachten dat U eindelijk...
VAN MAANEN
(kijkt schuw Lien Van Thoorn na die in den achtergrond verdwijnt. Neemt weer zijn plaats)

Nooit, mevrouw, nooit, liever in een klooster...
MEVR. WALLER

O! wat zijn jullie ouwe vrijgezellen toch akelig óngezellig! 't Is net als Arthur. Zal
die nu ook nooit eens...
WALLER

Dat vroeg ik daar net ook aan Van Maanen.
VAN MAANEN

We zijn te oud, mevrouw, we tellen niet meer mee. We moeten dat maar aan de
jongeren overlaten.
(wijst naar de dansers)

Kijk eens naar Herman met Cora, en naar Barrois met Alice.
MEVR. WALLER

Ja, Barrois is amoureus, dat kan je merken.
(stil-lachend)

Die goeje Alice, met haar zuigelingenbazaar!
(ernstig)
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Maar Herman... trouwens ik geloof nooit dat Cora...
VAN MAANEN
(verwonderd)

Niet, mevrouw?... hè! Arthur zei me daar straks nog, dat hij bepaald dacht als zou...
(Mevr. Waller zucht)

Heusch, mevrouw, hij heeft me de verzekering gegeven, dat Herman werkelijk iets
voor Cora voelt.
MEVR. WALLER

Maar ik kan u heusch van mijn kant de verzekering geven, dat Cora niets voor hem
voelt.
(zucht opnieuw)

VAN MAANEN

Hè, mevrouw...
MEVR. WALLER

Heusch, meneer Van Maanen. Als Arthur...
(zwijgt plots)

VAN MAANEN

Pardon, mevrouw!
MEVR. WALLER

Ach nee, 'k wou eigenlijk iets anders
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zeggen...
(zucht opnieuw)

Op dit oogenblik wordt dans en muziek gestaakt en onder blij gejuich wordt in den tuin een bord
rondgedragen waarop in groote letters: Tien Minuten Pauze.

MEVR. WALLER

O jee, de pauze. Ook al weer als op 't tooneel. Straks worden we hier overrompeld.
Meneer Van Maanen, opgepast! Daar heb je weer freule Van Thoorn.
VAN MAANEN
(opschrikkend terwijl Lien nadert)

Mevrouw, neemt me niet kwalijk; tot straks.
(Vlug af)

MEVROUW WALLER
(lachend)

Hahaha!
(tot Waller)

Laat ons ook maar gaan; we worden hier heusch overrompeld.
(Beiden rechts af)

Druk heen en weer gewandel van gasten. Voorplan blijft een poosje leeg. Arthur en Herman links
op, in ernstig gesprek.

ARTHUR

Hier is niemand. Laten we daar even gaan zitten.
HERMAN
(moedelooze stem)

Zooals u wilt, oom.
(Beiden nemen plaats)

ARTHUR

Ik moet je ernstig spreken, Herman.
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(biedt zijn koker aan)

'n Sigaret?
HERMAN
(bedient zich)

Dank u.
(onpleizierig)

Moèt het heusch 'n ernstig gesprek zijn, oom?
ARTHUR
(zeer ernstig en ietwat zenuwachtig)

Het móét!
HERMAN
(zuchtend, gëaffecteerd)

'K voel zóó'n lassitude...
ARTHUR
(spottend hem nadoende)

En zóó'n geblaseerdheid... en zóó'n dégout de vivre...!
(boos)

Schaam je toch, voor zoo'n jonge man! Kijk eens naar Barrois, die...
HERMAN
(als boven)

Die is amoureus, die...
ARTHUR

Die leeft althans, terwijl jij suft. Hoe moet dat eindelijk met je? Wanneer begin jij 't
leven nu eens ernstig op te vatten? Je bent bijna 27 jaar oud, hebt mooie studies
gedaan, bezit je diploom van ingenieur en voert niks uit, niks dan wat geblaseerd en
doelloos om de jonge meisjes heen fladderen, van de eene naar de andere, zonder je
ergens te hechten. Wat zou je vader daarvan zeggen, als hij nog leefde?
HERMAN
(als boven)

't Is niet te gissen, oom, wat de overledenen zouden zeggen. Wellicht spraken ze
gansch anders dan wij vermoeden. Mag ik 'n ander sigaret, oom? Er is
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'n gaatje in 't papiertje.
ARTHUR
(reikt zijn koker)

Voilà.
HERMAN

Merci.
ARTHUR

Je vader, dat weet ik zeker, zou tevreden en gelukkig zijn, je flink in 't werkzaam
leven, met een goede vrouw geplaatst te zien.
HERMAN

Bedoelt u getrouwd, oom?
ARTHUR

Ja, natuurlijk, denk je dat ik wat anders bedoel?
HERMAN

Omdat u zelf toch...
(Zwijgt. Heen en weer gewandel van groepen, gelach, gepraat der gasten, in den tuin).

ARTHUR
(ietwat zenuwachtig)

Ik kan je wel, als je wat mee wil helpen, 'n goede betrekking aan de hand doen; en
het zou ook niet moeilijk zijn 'n aardig, allerliefst meisje voor je te vinden.
HERMAN
(laks)

Ik weet dat er zeer veel aardige, allerliefste meisjes op de wereld zijn.
ARTHUR
(met inspanning)

Cora, bij voorbeeld...
HERMAN
(kijkt Arthur strak aan)

Cora?
ARTHUR
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Ja, zeker, Cora, voel je niks voor d'r?
HERMAN

Daar heb ik nog niet over nagedacht, oom; maar ik meen dat Cora zelve...
ARTHUR
(valt hem vlug en gejaagd in de rede)

Je zou er dus niks tegen hebben. Je zou het goedvinden als ik met haar ouders praatte
enne, enne...
HERMAN

Oom?
ARTHUR

Ja.
HERMAN

Cora houdt van mij niet, oom, ze houdt van u.
ARTHUR
(opgewonden, boos)

Ben je gek, jongen? Ben je gek? Ik, 'n ouwe heer! Cora is 'n ernstig en verstandig
meisje en staat verre boven 't gros der meisjes van haar stand en leeftijd. Je hoeft bij
haar met geen malle fratsen aan te komen. Ze is 'n meisje om 'n man volkomen
gelukkig te maken.
HERMAN

Ik twijfel er niet aan, oom.
ARTHUR
(met inspanning)

Je vindt het dus goed... als ik...
HERMAN
(flauw lachend)

O, zeker, als ik u daarmee pleizier kan doen. Ik ben trouwens volkomen gerustgesteld,
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dat ik er mijn vrijheid niet bij zal inschieten.
(Muziek herbegint. Kreten: Herman, meneer Van Raveschoot, waar blijven jullie! weerklinken in de
verte. Meneer en Mevrouw Waller komen langzaam uit den tuin links op)

ARTHUR
(gejaagd)

Toe, ga jij! Ga jij met Cora dansen. Ik blijf hier nog even.
HERMAN
(zwaar halend aan zijn sigaret)

Jammer van dat lekker sigaretje. Enfin!
(gooit de sigaret weg; rechts af)

MEVR. WALLER

Hé, Arthur, ben jij hier?
(wijst naar de dansers)

Er wordt daar zeer naar je verlangd.
ARTHUR

Ik heb daar juist Herman in mijn plaats afgevaardigd. Komen jullie even zitten. Ik
wou jullie wel heel graag even spreken.
(biedt stoelen aan)

WALLER
(zittend, glimlacht)

Over ernstige zaken? Je ziet er zoo gewichtig uit.
MEVR. WALLER

Zwaarmoedig zelfs. Wat scheelt er? Gaat het je niet naar den zin?
ARTHUR

Ach, kijk eens, ik heb daar 'n onderhoud gehad met Herman. Ik heb hem 'n beetje
moeten beknorren. Het is 'n beste, knappe jongen, maar hij verbeuzelt z'n leven, 't
Wordt hoog tijd dat hij 't wat ernstiger gaat opvatten. Hij moest nu maar 'n vaste
betrekking hebben, en trouwen.
(Mr. en Mevr. Waller kijken Arthur zwijgend-ondervragend aan)
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ARTHUR
(zenuwachtig)

Ik remplaceer zoo wat z'n vader en 't geeft me gewetenswroeging. Ik zal maar open
kaart met jullie spelen. Ik heb gedacht dat hij en Cora wel voor elkaar geschikte jonge
menschen zouden zijn.
MENEER WALLER
(schrikkend)

Cora! Cora! Je verrast me ten zeerste. Ik weet heusch niet...
ARTHUR
(tot mevrouw Waller)

Geloof jij ook niet, Marie?
(Mevr. Waller schudt langzaam en ernstig het hoofd)

Niet?... Waarom niet...? Is er...
MEVR. WALLER

Ze vindt hem 'n aardige jongen, maar verder geloof ik niet dat ze iets voor hem voelt.
ARTHUR

Zouen jullie d'r beslist tegen zijn?
MENEER WALLER N... een.
MEVR. WALLER

't Geeft niks; 'k ben overtuigd dat ze 'r
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niet wil van hooren.
ARTHUR
(gëagiteerd)

Mag ik met haar eens spreken?
WALLER

Ja maar, wat ben je van plan?
ARTHUR
(dringend)

Mag ik? Willen jullie dat aan mij overlaten?
MEVR. WALLER
(bezwarend)

Ja maar, Herman heeft niet eens 'n positie. Hoe kan dat dan, aangenomen dat ze zich
liet overhalen.
ARTHUR

Laat dat maar gerust aan mij over. Ik zal hem voor 'n betrekking zorgen.
MEVR. WALLER
(zonder overtuiging)

Probeer je 't dan maar. Wanneer? Morgen, overmorgen?
ARTHUR

Nu dadelijk!
MEVR. WALLER

Waarom zoo'n haast?
ARTHUR

Het moet. Ik voel het.
(tot Van Maanen die tusschen twee dansen, in 't bereik zijner stem met Mieke wandelend
passeert)

Hè, Félix, zeg eens?
VAN MAANEN

Jawohl!
ARTHUR

Kom eens eventjes hier.
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(tot Mieke)

Mag ik je voor 'n enkele minuut je cavalier afnemen, Mieke? Je krijgt hem dadelijk
terug.
MIEKE
(opgewonden)

O! is u dáár, meneer Van Raveschoot! Iedereen zoekt u. Tot slot gaan we allen samen
'n wilde farandole dansen en u moet beslist meedoen.
ARTHUR

Best, ik doe mee, over 'n kwartiertje. Eerst eventjes met Van Maanen praten. Beginnen
jullie maar vast alles te schikken.
MIEKE

We rekenen er dus op, vast, hoor, over tien minuten.
ARTHUR

'K beloof het.
(Mieke af. Van Maanen op)

ARTHUR

Zeg eens, Van Maanen, wil jij eventjes, maar zonder dat iemand het merkt, Cora hier
brengen?
VAN MAANEN
(verwonderd)

Nu zoo, dadelijk?
ARTHUR

Asjeblief, wil je?
(Van Maanen af, naar de dansers toe)

WALLER
(opstaande)

We laten je beter alleen.
MEVR. WALLER
(ietwat angstig)

Arthur, wees toch...
(aarzelt)
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ARTHUR

Vertrouw me toch, ik wil alleen háár geluk.
MEVR. WALLER

Ik vertrouw je.
(Beiden af. Arthur loopt even gejaagd op en neer. Cora met Van Maanen links op)

VAN MAANEN
(brengt haar tot onderaan de stoep. Tot Arthur)

Ziezoo. Verder heb je mij zeker niet noodig?
ARTHUR
(met ontroering in de stem)

Nee, Van Maanen, dank je.
(Van Maanen af. Cora, bleek, de treden op)

CORA

U wou me graag spreken, meneer Van Raveschoot?
ARTHUR

Ja, Cora, ga even zitten.
(Cora neemt plaats. Arthur tegenover haar, aan den overkant van 't tafeltje. Gedurende dit
gansche tooneel zwijgt de muziek, maar in den achtergrond hebben de dansers het druk met
schikkingen te nemen voor de farandole. Bloemen, linten, vlaggetjes worden gehaald en
uitgedeeld. Af en toe klinkt in de verte gelach en gepraat. Lampiontjes worden verhangen,
stoelen opgeruimd, enz. Kortom, het wordt een aparte en zoover mogelijk naar den achtergrond
terugwijkende bedrijvigheid, zoodat Cora en Arthur onder de veranda ongestoord kunnen
praten)

ARTHUR
(vaderlijk, maar ontroerd)

Cora, 't is als 'n vriend, bijna als 'n vader, dat ik met je ga praten.
(Beweging van Cora)

Ik heb je als klein kind gekend, ik ben 'n vriend, misschien wel de beste vriend van
je ouders, en, ik mag het zeggen
(stokt even)

ik hou van je
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(Stille emotie van Cora)

alsof je mijn eigen dochter was.
(Cora blijft roerloos, als versteend. Korte Pauze)

Je bent nu twee en twintig jaar en je ouders, hoezeer ze 't ook waardeeren je zoolang
mogelijk bij zich te mogen houden, zouden het toch wel aardig vinden als je nu, of
wat later, zoo'n haast is er niet bij, een aardig jong mensch kon ontmoeten...
CORA
(valt hem zenuwachtig in de rede)

Hebben mijn ouders U opgedragen iemand voor me te zoeken?
ARTHUR
(even aarzelend)

Nee... dat niet, maar er is over gesproken en ik weet iemand... iemand, die zeker heel
goed voor je zou zijn, iemand, die je trouwens goed kent en ook waardeert, geloof
ik
(Cora luistert met stijgende span-
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ning)

en die zich zeker hoogst gelukkig zou achten, als hij later je man kon worden.
CORA
(diep ontroerd)

Ik begrijp niet hoe of waarom... dat treft me zoo heelemaal onverwacht. Waarom
zegt u mij dat? Waarom vraagt U me dat?
ARTHUR
(insgelijks zeer ontroerd)

Omdat ik je zoo innig graag gelukkig zou willen zien.
CORA

Maar ik ben gelukkig. Ik verlang niets...
(aarzelend)

niemand.
ARTHUR
(met klem)

Je bent niet gelukkig, Cora; dat weet ik, dat zie ik, dat voel ik; en zoo weet en voel
ik ook dat die, wie ik bedoel, je zóú gelukkig maken.
CORA
(als in een droom)

Dat die wie u bedoelt mij zou gelukkig maken.
(kijkt hem strak aan. Met vuur)

Wie bedoelt U?
ARTHUR

Herman.
(Cora laat zwijgend het hoofd zakken)

ARTHUR
(met geforceerde overtuiging)
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Herman, Cora! O, je moet heusch niet min over hem denken; jij kent hem misschien
niet zooals ik hem ken; maar hij is goed, hij is knap, van morgen af, als hij maar wil,
heeft hij 'n schitterende positie
(zich opwindend)

en, ik herhaal het, ik twijfel geen oogenblik, ik weet zeker, absoluut en heilig zeker,
dat je met hem...
(stokt, kijkt, als verschrikt, naar Cora op, merkt dat ze schreit)

Cora! Cora! Wat is er? Waarom huil je?
CORA
(schreiend)

Spreek daar niet verder over door, meneer Van Raveschoot.
ARTHUR

Hou je niet van hem? Zou je van hem niet kúnnen houen?
(Cora schudt snikkend het hoofd)

ARTHUR
(zeer ontroerd)

Cora, ik wou zoo graag iets voor je doen. Ik wou je zoo innig-graag gelukkig zien.
Je ouders, en ook ik, hun beste vriend, jou beste vriend, Cora, we maken ons bezorgd
over je. Je ziet er niet goed uit de laatste tijd, je treurt, je wordt bleek en mager en
we weten niet wat je deert. Is er iets, Cora, zeg het mij, ik zal trachten je te helpen.
Misschien durf je 't aan mij nog eerder zeggen als aan je ouders, je mág het me
zeggen, Cora, ik ben je vriend, je tweede vader.
(neemt haar hand)

CORA
(met angstige, schorre stem)

Aan u nog minder
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als aan elk ander.
ARTHUR
(schrikt)

Waarom?
CORA

Omdat...
(barst plotseling heftig in tranen uit)

ARTHUR
(staat op; legt zijn hand over haar schouder)

Cora, Cora, wat is er? Je doet mij schrikken.
Haar hoofd zakt op zijn hand en, als onweerstaanbaar aangetrokken, buigt hij over haar neer en
streelt zacht en bevend met zijn andere hand haar wang.

ARTHUR

Cora, Cora.
(angstig)

Neen... neen neen... 't mag niet, 't mag niet! Ik ben je vriend, je vader, je tweede
vader.
(dringend)

Sta op, Cora, kom, laat ons gaan.
CORA
(snikkend)

Ik kan 't niet helpen,... ik kan 't niet helpen. Ik weet het ook wel, 't is verkeerd, het
mag niet, maar ik kan 't niet helpen.
(richt haar hoofd op)

Toe, wees eens lief en zacht voor mij
(smeekend)

Omhels mij eens, één enkele keer maar, als 'n broer, als 'n vriend, als... als... als 'n
vader zijn kind zou omhelzen.
ARTHUR
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O, Cora, Cora.
(zoent haar plots hartstochtelijk. Trekt zich terug)

Nee... nee, 't mag niet, 't mag niet
(tracht haar te doen opstaan)

Kom, Cora, kom, kom.
Eensklaps galmt de muziek weer op en als een uitgelaten bende komt de farandole door den
verlichten tuin naar de veranda toe gedanst. Allen, ook de gewichtige dorpsnotabelen en de
stijve dorpsjuffrouwen worden er in meegesleept.

ARTHUR

God! daar zijn ze!
(haastig tot Cora)

Stop je weg daar in dien hoek.
(loopt gejaagd de treden af, de bende te gemoet)

MIEKE
(van verre roepend)

Is u klaar, meneer Van Raveschoot? We komen u halen.
ARTHUR
(vlug naar beneden springend, gemaakt-opgewonden juichend)

Wel zeker! natuurlijk! Waar is m'n plaats?
MIEKE en LIEN
(te gelijk, handen uitstekend)

Hier! hier!
Arthur wordt in de farandole meegesleept.

HERMAN
(in 't voorbijzwieren)

Waar is Cora? We vinden Cora niet!
Angstig dringt Cora zich nog dieper in den hoek van de veranda. Juichend en zingend verdwijnt
de farandole in de
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diepten van den tuin, terwijl, in de verte, lichten snel voorbijflitsen en zwaar en traag
horengetoeter en gesnor van motoren naderend weerklinkt.

GORDIJN
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Derde bedrijf
Overdekt terras van het buiten. Balustrade omgroeid met slingerplanten. Tuin op den voorgrond.
Afdalende trap naar den tuin. Deur middenplan rechts. Dito links. Op het terras tafel, rieten
fauteuils en stoelen.

Bij het opgaan van het doek zit Arthur, in gekleede jas, aan de tafel te schrijven. Ziet er
bekommerd uit. Geklop op deur rechts.

ARTHUR

Jaaa...
GRETA
(kokette jonge meid; geen vriendelijk optreden)

Meneer, de tuinbaas zegt, dat hij geen witte bloemen genoeg heeft om de gansche
tafel mee te schikken.
ARTHUR

Heeft ie roze bloemen, roze anjers, bij voorbeeld?
GRETA

Weet ik niet, meneer.
ARTHUR

Vraag het hem dan even.
Greta sprakeloos af.

ARTHUR
(in zichzelf)

Vriendelijk gestemd vandaag; 't is me wat...!
(schrift verder)

Niew geklop op de deur.

ARTHUR
(wrevelig)

Jaaa!
(in zichzelf)
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verdomd!
Chauffeur komt op; ziet er stug uit.

ARTHUR
(verbaasd)

Jakkes, Bertus, ben je nog niet weg?
BERTUS
(stug)

Kan niet weg met de groote, meneer; rechter voorband is lek.
ARTHUR

Je kunt toch wel je Stepney-wiel opzetten.
BERTUS
(als boven)

Meneer weet immers dat het Stepney-wiel in reparatie is.
ARTHUR

Had je dat nu niet eerder kunnen zien, dat die band leeg stond? Heb je wel goed
geprobeerd hem op te pompen?
BERTUS

'K ben d'r al 'n kwartier mee bezig, meneer, 't

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

1193
geeft niks.
ARTHUR

't Is beroerd! Neem dan de kleine en rep je wat. De familie Waller zal 't niks prettig
vinden.
BERTUS
(kortaf)

Ik ook niet, meneer.
(Af)

ARTHUR
(hem boos nakijkend)

Malle vlegel...!
EERSTE TELEGRAAFJONGETJE
(beneden aan de stoep, met fiets)

Meneer Van Raveschoot!
ARTHUR

'n Telegram?
EERSTE TELEGRAAFJONGETJE
(op het terras komend)

Asjeblief, meneer.
ARTHUR

Eventjes wachten.
(leest halfluid)

Zeer hartelijk gefeliciteerd. Barrois. Drommel! Wat beteekent dat? Hoe weet die...
(tot telegraafjongetje)

't Is goed. Zeg, wil je'n sigaar?
EERSTE TELEGRAAFJONGETJE

Als 't u belieft, meneer. Dank u wel, meneer.
(Vlug af)

ARTHUR
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(in zichzelf; het telegram herlezend)

Jakkes, wat is die Herman al voorbarig aan de praat geweest! En waarom moeten ze
mij feliciteeren? 'K begrijp er niks van.
(opstaande)

Die vervelende meid ook! Hoe zit dat nu met die bloemen?
(kijkt over 't bordes in den tuin. Komt terug en schelt ongeduldig. Een poos)

GRETA
(rechts op, brutaal)

Heeft meneer gescheld?
ARTHUR
(bits)

Heb ik soms niet gescheld?... Hoe zit dat met die bloemen? Heb je met den tuinbaas
gesproken?
GRETA
(als boven)

Jawel, meneer, zooals u mij gezegd had.
ARTHUR

En...?
GRETA

Wel, hij zal er voor zorgen, meneer.
ARTHUR

Roze bloemen?
GRETA

Roze en witte door elkaar, denk ik.
ARTHUR

Je kon me dat wel komen zeggen; ik zat er op te wachten.
Greta blijft even stug-sprakeloos.

ARTHUR
(kort)

Je kunt gaan.
(Greta af. Boos, in zichzelf)
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Wat hebben ze toch, vandaag!
TWEEDE TELEGRAAFJONGETJE
(onder aan de stoep, met fiets)

'n Telegram, meneer.
ARTHUR
(verbaasd)

Alweer! wat gebeurt er toch?
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Neemt het telegram aan, scheurt het open, leest.

VAN MAANEN
(hooge hoed, gekleede jas, onder aan de stoep, glimlachend, juichend)

Alloo!
ARTHUR

Zoo, ben jij d'r al! Kom binnen.
VAN MAANEN
(drukt arthur de hand)

Hoe gaat het. Ik ben te voet gekomen met dat prachtig weer, en wat vroeg. 'K stoor
je toch niet?
ARTHUR

Heelemaal niet, ga zitten.
(tot tweede telegraafjongetje)

't Is goed... zeg... wil je 'n sigaar?
TWEEDE TELEGR.

Als 't u belieft, meneer... dank u wel, meneer.
(Vlug af)

ARTHUR
(tot Van Maanen)

Zeg, 't is allergekst, Van Maanen. Die flauwe kul van die Herman is al vast alles
gaan uitbazuinen. Hoe durft ie! 't Moest nog eens misloopen! Kijk eens hier: al twee
telegrammen van felicitaties, en nog wel aan mij gëadresseerd.
VAN MAANEN
(verbaasd doende)

Ach, kom, je meent het niet.
ARTHUR

Heusch, hoor maar.
(leest)
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Hartelijk gefeliciteerd: Barrois... hartelijk gefeliciteerd: Lien van Thoorn. Je begrijpt:
als diè het weet, dan weet de halve wereld het. En aan mij gëadresseerd, ik vraag je:
aan mij, alsof ik zijn vader was.
VAN MAANEN
(lachend)

Je bent zoowat de verantwoordelijke persoon.
ARTHUR
(wrevelig)

Komt er niet op aan. Die aap van 'n jongen! 't Is immers nog volstrekt zoo zeker niet.
Het moet nog uitgemaakt worden of dit werkelijk 'n engagementsdiner zal zijn. Ik
doe d'r mijn best voor, maar Cora moet toch eerst nog ja zeggen.
VAN MAANEN
(als boven)

Haha! 't Is leuk, zeg; 't is toch leuk.
ARTHUR

Leuk! Ik vind het heelemaal niet leuk. Je weet het, niet waar? Ik heb Cora sinds dien
avond van het tuinfeest niet teruggezien. Ook haar ouders niet. Ik heb Herman zelf
alles laten bedisselen,
(aarzelend)

dat... dat vond ik beter. Ik vertrouw dus heelemaal op wat hij er me van gezegd heeft.
Verleden zaterdag is hij hier bij me gekomen en heeft me gezegd: alles in orde, oom,
ze stemt toe. Daarop heb ik
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onmiddellijk mijn invitaties rondgezonden. Iedereen heeft aangenomen en mijn
toespraak is klaar; maar ik vind 't verdomd vervelend dat Herman me voor is, dat hij
blijkbaar gepraat heeft, 't nieuwtje voorbarig rondgestrooid.
VAN MAANEN
(leuk)

Het ongeduld der jeugd, amice. Hij is verliefd en gelukkig, en wil iedereen in zijn
geluk laten deelen.
ARTHUR

En wat er met mijn bediening omgaat, daar begrijp ik geen bliksem van: mijn
chauffeur doet vlegelachtiglomp, die heeft beslist en opzettelijk van morgen zijn
groote wagen onklaar gemaakt, mijn tweede meid is onhebbelijk, m'n tuinbaas moet
ik achterna zitten om bloemen voor de tafel te krijgen...
VAN MAANEN
(in een proestlach uitbarstend)

Heusch? Allerleukst!
ARTHUR
(boos)

Zeg, ben jij mal, Van Maanen, of hou je me voor de gek?
VAN MAANEN
(zich met inspanning bedarend)

Wel nee, amice, je kent me toch beter. Neem me niet kwalijk, maar ik vind 't
allergrappigst dat...
Op dit oogenblik hoort men een snerpend gesis en een stoomwolk stijgt van onder de veranda
op.

ARTHUR
(opspringend)

Wat is dat?
VAN MAANEN

Iets dat aanbrandt.
ARTHUR

In de keuken!
(schelt driftig)
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Wat voeren ze toch uit!
GRETA
(op)

Meneer...
ARTHUR

Wat is dat daar in de keuken, die nare lucht, dat stoomgesis.
GRETA
(stug)

't Is Anna, meneer, die van louter zenuwachtigheid 'n volle sauskom over de kachel
heeft omgegooid.
(Van Maanen bedwingt zijn lachlust)

ARTHUR
(woedend)

Wat voeren jullie vandaag toch uit? Zijn jullie gek?
GRETA
(plots in hevige tranen uitbarstend)

Het is ook wat voor ons, meneer! Denkt u misschien dat het zoo prettig is...
(De laatste woorden worden steeds onduidelijker uitgesproken, tot zij in het gehuil en gesnik
geheel verloren gaan)

ARTHUR
(driftig opgewonden)

Wat? wat? 'k begrijp
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niks! Schei uit! Weg! Weg!
Greta huilend af. Van Maanen barst in ontembaar gelach los.

ARTHUR
(komt naar Van Maanen toe met een glas water)

Wacht even, Van Maanen, jij bent ook van streek; 'k zal je wat helpen.
VAN MAANEN
(verschrikt wegspringend)

Nee, nee, st... st... st... 't is niks, 'k ben klaar. Laten we nu maar eens rustig praten.
ARTHUR
(spottend)

'K wou je anders heel graag...
VAN MAANEN

'K weet het, 'k weet het.
(gaat weer zitten)

Kom, laten we nu eens ernstig, heusch ernstig praten.
(kijkt op zijn horloge)

We hebben nog 'n klein half uurtje de tijd.
(Arthur gaat ook weer zitten)

Eigenlijk was ik speciaal zoo vroeg gekomen óm nog eens kalm en ernstig met je te
praten.
ARTHUR
(met strak gezicht)

Ga je gang dan maar.
VAN MAANEN
(ernstig)

Spijt het je niet, Arthur, dat het zoo geloopen is, dat je dat frisch geluk, dat
buitengewoon geluk, dat zoo oprecht en zoo gul naar je toekwam, uit je eigen handen
aan een ander hebt gegeven?
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ARTHUR
(stug)

Neen.
VAN MAANEN

Dat meen je zoo niet, dat kàn je zoo niet meenen.
ARTHUR
(als boven)

Ik ben 'n ouwe heer. 'K zou me geschaamd hebben.
VAN MAANEN

'K begrijp dat je je zoudt geschaamd hebben als je 't zelf had nageloopen. Maar 't
kwam zoo innig graag en verlangend naar je toe. Je had het maar te willen en je
maaktet twee menschen gelukkig.
ARTHUR
(somber)

Schijngeluk. Zelfbedrog. Ik heb m'n tijd gehad. Was ik tien jaar jonger, of zij tien
jaar ouder, dan, misschien... Maar nu ware 't gekheid, misdaad. Al zie ik er nog zoo
flink uit, mijn jaren tellen, onverbiddelijk. Zij is jong en ik ben oud, en wat je daar
nu ook al over redeneert, dàt blijft. Over tien jaar ben ik twee en vijftig, een grijsaard,
en zij dertig, in de fleur van haar leven. De desilluzie zou komen, onvermijdelijk,
vroeg of laat, en bij mij is 't nu al laat.
VAN MAANEN
(filosofeerend)

Het leven is kort, de vreugden zijn schaarsch, 't geluk vliegt en komt nooit meer
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terug. Jouw kracht zou ik zeker niet hebben. En waarom zou ik ook? Weldra komen
de grijze dagen en moeten wij misschien spoedig onder de groene deken. Waarom,
als souvenir, dat laatste bloempje niet geplukt en zoo ver mogelijk met je
meegenomen? Waarom niet dankbaar-juichend de beide armen voor die laatste illuzie
wijd geopend? Waarom een droef gordijn van somberheid getrokken voor 't streelend,
lachend zonnetje, dat het najaar van je leven nog wil opfleuren? Neem me niet kwalijk,
ik word poëtisch, dythirambisch, maar, heusch, ik meen het zoo.
ARTHUR
(gesard)

Schei uit...!
VAN MAANEN

Wel nee, 'k schei niet uit. 'K ben drie maanden ouwer dan jij, ik heb het recht je te
bespreken. Ik denk aan je toekomst, aan...
ARTHUR

M'n toekomst ligt achter m'n rug, en de jouwe ook.
VAN MAANEN

Dank je wel, dat weet ik. Toch is er nog 'n groot verschil tusschen ons beiden. Ik heb
althans iets...
ARTHUR
(schouderophalend)

Mariette...
VAN MAANEN

Nou ja, Mariette,... 'n onnoozel schaap als je wil, maar 'n vrouw althans, 'n
huishoudster, de moeder van m'n kinderen, die vol toewijding voor ons allen zorgt
en waar ik denkelijk zal eindigen mee te trouwen, terwijl jij, zoover ik weet, sinds
je brouille met Carlotta, niks meer hebt.
ARTHUR
(hoofdschuddend)

Niks meer.
VAN MAANEN

Welnu, hoe moet dat dan? Wat ben je wel van plan voor later? Voor wie dat prachtig
buiten? Voor wie je fortuin?
ARTHUR
(gedecideerd)

Voor haar.
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VAN MAANEN
(verbaasd)

Hein?
ARTHUR

Voor Herman en voor haar. Zij zijn immers mijn eenige erfgenamen. Zij moeten
maar zorgen dat de naam zich voortplant.
VAN MAANEN

Zorg daar zelf liever voor. Ben je toch mal!
(verleidend)

denk eens, Arthur, zoo twee, drie, kleine kereltjes van jou en haar, hier, dol-gezellig,
in volle geluk om je heen, op dit prachtig domein.
ARTHUR

Ach, schei nu toch uit, Van Maanen, je maakt me kregel. Al wat ik van ze verlang
is 'n beetje liefde, 'n beetje
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dankbaarheid.
VAN MAANEN

O! wat ben jij toch naief, Arthur! Hoe is 't mogelijk voor 'n man van je ondervinding
en je leeftijd. Dankbaarheid en liefde verlangen voor gegeven weldaden, ach, m'n
vriend, m'n arme, ouwe vriend, waar moet het met je heen? Weet jij dan nog niet
wat 'n ouwe erfoom is?
(Korte pauze)

ARTHUR
(ongeduldig)

Nou ja, wat wil je eigenlijk?
VAN MAANEN

Ik wil van jou de definitie van 'n ouwe erfoom hooren.
ARTHUR
(als boven)

Hoor het van jezelf.
VAN MAANEN

Heel goed. Best, 't Is dood-eenvoudig. Een ouwe erfoom is 'n oom waarvan men
erven moet.
ARTHUR
(chagrijnig)

Da 's knap gevonden, hoor. 'K maak je m'n compliment.
VAN MAANEN

Niewaar...? Da's de eenige reden, pardon, de eenige excuus van zijn te langdurig
bestaan, en ook, en bovenal, ae eenige reden van zijn zeer verlangden dood. 'n Ouwe
erfoom...! maar weet je wel dat dat 'n hoogst-gevaarlijk bezit is voor neven en nichten!
Zoo'n man leeft immers van de rente van 't fortuin zijns erfgenamen. Hij mocht er 't
kapitaal eens doormaken. Daarom...
EERSTE TELEGRAAFJONGETJE
(beneden aan de stoep)

'n Telegram, meneer.
ARTHUR

Nou maar, zeg eens...
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EERSTE TELEGR.
(langzaam op)

't Spijt me meneer, ik heb vertraging gehad, maar ik kon 't niet helpen.
ARTHUR

Geef maar hier.
EERSTE TELEGR.

Als 't u belieft, meneer.
(Af)

ARTHUR

Wat is dat toch voor malligheid!
(leest)

Hartelijk gefeliciteerd en tot strakjes. Alice, Mieke, Willy. Die lui zijn gewoon gek
en Herman is 'n malloot dien ik eens flink onder handen zal nemen. Heb je wel ooit...!
Ik begrijp trouwens niet waar hij blijft, die aap; hij mocht hier al lang zijn.
VAN MAANEN
(langdurig proestlachend)

Hahahahahahaha!
ARTHUR
(boos)

Schei uit, Van Maanen, met je lachen, je ergert mij.
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VAN MAANEN
(steeds harder lachend)

Ik kán niet uitscheiden! Hahahahaha!
(Geklop op de deur links)

ARTHUR

Ja, wat is er nu alweer? Binnen.
GRETA
(norsch)

Er zijn daar drie heeren in den tuin met bouquetten, die vragen of ze bij meneer
kunnen toegelaten worden.
ARTHUR

Welke heeren? Wat moeten ze...
(Van Maanen, zich met moeite bedwingend, gaat in een hoek staan lachen)

GRETA

't Zijn drie heeren uit het dorp, meneer, die hier verleden, op dien avond, ook geweest
zijn.
ARTHUR
(schouderschokkend)

'K Begrijp er niks meer van! Enfin, laat ze maar binnen.
(Greta af)

VAN MAANEN
(lachend)

't Zijn de dorpsnotabelen, natuurlijk! Hahaha!
ARTHUR
(kijkt in den tuin)

God nog toe; waarachtig!
(trekt zich vlug terug)

Dàt zal ik Herman flink betaald zetten!
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EERSTE DORPSNOTABELE
(zwaar de stoep opkomend, gevolgd door de twee andere dorpsnotabelen, alle drie dikke,
boersche bouquetten dragend, plechtig, gewichtig)

Meneer van Raveschoot, het zij ons toegelaten, op dezen heuglijken dag, in name
van...
Terwijl de eerste dorpsnotabele langzaam spreekt, komt Herman, sluipend, met lach-gezicht,
achter hem aan.

ARTHUR
(ziet Herman; valt eerste dorpsnotabele driftig in de rede; gebiedend)

Herman...! Hier...!
(tot de dorpsnotabelen)

Pardon, heeren; mag ik eventjes, 'n oogenblik...
HERMAN
(juichend optredend, de rechterhand, waarin hij iets verbergt, achter zijn rug)

Oom! Lieve Oompie!
ARTHUR
(boos)

Niemendal! Malloot, die je bent! Zeg eens, wat beteekent dat? Wat voor malligheid
heb jij uitgehaald?
HERMAN

Ik feliciteer u van ganscher harte, oom lief, en daar u zeker geen tijd hebt gehad om
aan het bruidsbouquet te denken
(haalt een prachtbouquet te voorschijn)

ben ik zoo vrij u dit voor Cora aan te bieden.
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ARTHUR
(verbluft)

Wat vertel je daar, malle jongen! Ben je nu heelemaal stapel?
(vreeselijk gëagiteerd, tot de notabelen)

Pardon, heeren, neem me niet kwalijk, 't is me hier 'n toestand, ik moet eventjes met
mijn neef 'n onderhoud hebben. Zouen jullie wel zoo vriendelijk willen zijn 'n
oogenblik hiernaast te wachten?
EERSTE DORPSNOTABELE

Zeker, zeker, meneer Van Raveschoot
(Notabelen rechts af)

VAN MAANEN
(proestlachend)

Hahahahaha!
ARTHUR
(woedend)

Van Maanen...! Van Maanen...! Schei uit met je tergend gelach of ik zal je
waarachtig...
(tot Herman)

Wat zei jij daar...? Wat durf jij...
HERMAN

Ach, lieve, beste oom, maakt u, met alle respect, toch niet zoo dik. U is zoo goed
geweest voor mijn geluk te willen zorgen; laat ik het nu eens, uit wederkeerige
beleefdheid, voor u doen. Ja, ìk heb nu eens voor u gezorgd, wat, onder de gegeven
omstandigheden, verreweg het beste en zelfs het eene noodige was.
VAN MAANEN
(stiller lachend)

Hihihi!
ARTHUR
(dreigend)

Van Maanen...!
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HERMAN

Ik heb u in plaats van mij gesteld, zooals het behoorde, en...
ARTHUR

En?
HERMAN

En aan uw Lieve Cora, die u adoreert en zonder u niet meer kan leven, de blijde
boodschap van uw onvergankelijke liefde...
ARTHUR

Wat! wat! wat zeg je daar?
ARTHUR

Gebracht... Verder heb ik
(wijst naar Van Maanen)

met de trouwe medewerking van meneer Van Maanen...
ARTHUR
(opschokkend)

Wat!
HERMAN

Al onze vrienden en kennissen stilletjes op de hoogte gebracht, de heeren
dorpsnotabelen en ook uw bediening gewaarschuwd...
ARTHUR

Oo! dáárom zijn ze prettig gestemd!
HERMAN

Kortom, er voor gezorgd, dat deze dag de schoonste van uw zeer schoon leven werd.
ARTHUR

En wie gaf je dat recht? En wie zegt je dat ik dat
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verlang?
HERMAN
(eensklaps ernstig, gulhartig)

Mijn geweten, oom;
(ontroerd)

en ook mijn innige genegenheid en vereering voor U en voor haar.
(Geraas van naderende autos. Arthur zakt op een stoel, met de hand aan zijn voorhoofd)

Neemt u 't mij niet kwalijk, oom.
(neemt Arthur's hand)

Vroolijk geluid van jeugdige stemmen beneden aan de stoep. In luidruchtige groep komen op:
meneer en mevrouw Waller, Lien, Mieke, Willy, Alice, Barrois, André en Cora.

ARTHUR
(springt op, als door een veer bewogen en treedt recht op Cora toe. Met diepe, ontroerd-bevende
stem en uitgestrekte hand)

Cora...
CORA
(legt haar hand in de zijne, slaat de oogen neer en leunt haar hoofd tegen zijn schouder. Zalig
ontroerd en schreiend)

Arthur...
ALLEN

Hip! hip! hip! Hourrah!
VAN MAANEN
(tot Arthur)

Zeg, Arthur, zouen we die heeren nu weer binnen laten?
ARTHUR

Lieve hemel! die had ik totaal vergeten. Asjeblief.
VAN MAANEN
(de deur openend)

Als 't u belieft, heeren...
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Notabelen op. Plechtig op één rij, met hun harde bouquetten in de hand. Roerloos starend vol
belangstelling gaat André vlak vóór hen staan.

EERSTE NOTABELE

Meneer Van Raveschoot, het zij ons toegelaten, op dezen heuglijken dag, in name
van al de ingezetenen onzer gemeente en omgeving, u hartelijk geluk te wenschen
met de...
Terwijl de notabele spreekt, begint het gordijn langzaam te zakken en meteen gaat in den
achtergrond een dubbele deur open, een met bloemen versierden feestdisch vertoonend, en
verschijnt een lakei op den drempel, in stijve houding wachtend naar het einde van den speech,
om aan te dienen.

GORDIJN
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Andere tijden
Drama in drie bedrijven
Personen
FRANKLIN VAN PAEMEL

30 j.

SUSI DE VILLERMONT DE WILDE

23 j.

BARON DE VILLERMONT DE WILDE

70 j.

BARONESSE DE VILLERMONT DE WILDE 65 j.
BARON MAURICE DE VILLERMONT DE
WILDE

45 j.

Baronesse Maurice de Villermont de
Wilde

40 j.

BURGGRAAF ARNOLD DE SAINT
SIFFRIDES

30 j.

SCHOOLMEESTER VEERMANS

40 j.

VAN GELE

50 j.

Seelevie

46 j.

EEN DIENSTMEISJE.
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Eerste bedrijf
De huiskamer in het kasteel. Daarachter een open veranda met uitzicht op het
kasteelpark. Een deur voorgrond links. Bij het opgaan van het gordijn zitten baronesse
Maurice, de oude barones, Susi, Arnold de Saint Siffrides en Veermans om een tafel.
Daarachter, rechts en links, de oude baron en baron Maurice.
VEERMANS
(tot de oude barones)

Begrijpt ge wat ik zeggen wil, mevrouw? Het is niet zoo moeilijk als ge wel meent.
De hoofdzaak is, dat gij in het Vlaamsch leert denken. Nu vertaalt gij, zonder het
misschien zelve te weten, voortdurend uit het Fransch. Begrijpt ge?... Als we dus
aannemen dat de verleden tijd...
DE OUDE BARON
(gooit ongeduldig een boek, waarin hij leest, weg)

Ik versta dat niet! Ik versta er niets van! C'est du latin pour moi! Het impatienteert
mij! Ik... Ik...!
VEERMANS
(tot ouden baron omgekeerd)

Het is toch werkelijk niet zoo lastig, meneer de baron. Als gij maar een beetje geduld
hebt en wilt volharden......
DE OUDE BARON
(kregel)

Volhard! Volhard! Wat is dat alweer? Al die stadhuiswoord!... Ik versta u niet, zeg
ik u! Ik versta u niet!
(Staat op en loopt ongeduldig heen en weer)

OUDE BARONES
(tot oude baron)

Mais enfin Gaëtan, si tu veux apprendre le bon flamand...
BARON MAURICE
(lachend)

Haha! Moi je le parle, le bon flamand! Je connais déjà en bon flamand notre devise
nationale. Ecoutez: Eendrak mak mak! Eendrak mak mak! Eendrak mak mak!
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ARNOLD DE SAINT SIFFRIDES
(proestlachend)

Ah! Elle est bonne, celle-là! Où as-tu appris ça, Maurice?
MAURICE

J'ai pris des leçons particulières!
VEERMANS
(zuur)

Spotten is nog al gemakkelijk, meneer Maurice. In 't Fransch is er af en toe ook wel
iets geks te hooren.
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BARON MAURICE
(kwazi ernstig)

Maar ik doe niet gek. Ik spreek heel serieus. Ik spreek goed Vlaamsch. Eendrak mak
mak! Eendrak mak mak!
(Arnold buldert van 't lachen. De anderen trachten ernstig te blijven)

OUDE BARONES

Cesse, Maurice; ce n'est pas convenable!
OUDE BARON

Ik heb mijn leef lank met mijn pachters Vlaamsch geklap en zij heb mij altijd goed
verstaan. Waarom moet ik nu die stadhuiswoord gaan leer!
VEERMANS

De tijden zijn veranderd, meneer de baron. Op elk gebied zijn ze veranderd; dat weet
gij ook wel. Gij kunt u natuurlijk nog wel door de oude boeren doen verstaan, maar
veel moeilijker door de Vlaamsche jongelui van den tegenwoordigen tijd, en zeer
beslist in het geheel niet door iemand als meneer Franklin Van Paemel, die enkel,
benevens Engelsch, zuiver nederlandsch spreekt en verstaat. Daarom is het toch
immers te doen, meneer de baron. Daarom toch kom ik, op uw verzoek, u en uw
familie Vlaamsche les geven.
OUDE BARON
(tot Maurice)

Ce qu'il m'agace avec son flamand solennel!
BARONES MAURICE

Dat is ook zoo, meester. Wij moet het goed leer! En ook: de Vlaamsch is tegenwoordig
à la mode.
(tot de anderen)

Il parait que c'est bien porté.
ARNOLD
(tot Veermans)

Il ne connait donc pas du tout le français, ce monsieur américain?
VEERMANS

Mais non!
ARNOLD

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

(met geaffecteerde stem)

Comment est-ce possible!
SUSI

Ik leer het Vlaamsch heel gaarne. Ik ben van de nieuwe tijd. Ik vind het schoon.
ARNOLD

Voyons, Susi!
SUSI
(kijkt Arnold ietwat geringschattend aan)

Eh bien, quoi?
OUDE BARON
(schimpend)

Meneer Van Paemel!... Meneer Franklin Van Paemel! De kleinzoon van mijn ouden
pachter!
(tot oude barones)

Weet ge nog wel, Eleonore?... Op die schoone hofstee die ik aan boer Landuyt heb
moet verkoop?
OUDE BARONES

Daar waar die stoute dochter was die ons
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zooveel zottigheid dierf zeg.
OUDE BARON

En die dan met die leelijk moordenaar en wildstroop naar Amerika is weggevlucht.
(spottend)

Die zijn nu onkel en tante van meneer Franklin Van Paemel.
OUDE BARONES

En zijn vader is een deserteur, niet waar?
OUDE BARON

Ja!
OUDE BARONES
(zuchtend)

Hoe is 't mogelijk! Ach! waar is de goede oude tijd!
VEERMANS

Die goede oude tijd is voorbij, mevrouw en zal niet meer terugkeeren. Wij allen
moeten ons aanpassen aan de nieuwe tijds-omstandigheden.
OUDE BARON
(opgewonden)

Tijdsomstandigheed! Tijdsomstandigheed! Daar hebt ge weer die stadhuiswoord!
Kunt ge niet kortaf zeg: de nieuwe tijd! Hij is al slecht genoeg voor ons!
VEERMANS

Zooals ge wilt, meneer de baron. Maar goed of slecht, dat blijft hetzelfde: hij is
voorbij. Dat doet ook niets ter zake. Zullen we maar voortgaan met de les?
SUSI
(tot veermans)

Wanneer verwacht gij hem hier, meester Veermans?
VEERMANS

Meneer Franklin, mejonkvrouw?
SUSI

Ja.
VEERMANS

Dat weet ik niet precies, mejonkvrouw. Met Amerikanen moet men altijd op het
onverwachtste voorbereid zijn. Ik weet alleen dat hij te Brussel is en naar hier komen
zàl.
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BARONES MAURICE

En ge meent dat hij wel zou genegen zijn meneer Maurice als agent der Universal
Motors voor te stellen?
VEERMANS

Hij heeft mij ten stelligste beloofd dat hij daarvoor zijn best zou doen, mevrouw.
Maar, natuurlijk, hij moet meneer Maurice eerst zien en met hem spreken.
OUDE BARONES

Maar heeft hij inderdaad wel zooveel te zeg als gij denkt in die groote
automobiel-fabriek?
VEERMANS

Hij is hoofdagent voor een tiental landen van Europa.
(Een oogenblik indrukwekkende stilte)

Een prachtige positie, mevrouw!
SUSI

Hoe is hij van zijn persoon, meester?
BARONES MAURICE
(boos)

Mais, Susi, voyons!
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VEERMANS
(lacherig)

Een knappe verschijning, mejonkvrouw. Wat de Engelschen noemen: een gentleman.
OUDE BARON
(opgewonden)

Het is toch iets, meester, als ge denkt wie wij zijn. Ik kan daar geen reden van maak,
dat mijn eenige zoon, de toekomstige erfgenaam van de kasteel, zal moet automobiel
verkoop om van te kunnen leef! Als ge denkt dat wij nu al twee schoon hofstees heb
moet verkoop en aan onze chasse heb moeten renonceer! Wij zijn hier nu nog allen
saam op de kasteel, maar wie weet hoe lang het nog zal duur!
(wanhopig)

O, die oorlog! die oorlog! en al de nieuwe rijk die daarmee gekom zijn, die heeft
alles kapot gemaak!
VEERMANS

't Is hard, meneer de baron, maar wat wilt g' er aan doen! Gij moogt u nog gelukkig
achten dat meneer Franklin u helpen wil.
OUDE BARON
(nijdig)

Jawel, jawel, maar is dat niet humiliant voor ons te moet geholp wor door de kleinzoon
van een vroeger pachter?
VEERMANS
(schamper)

Toen die pachter u destijds met Kerstdag trouw zijn pacht betaalde, werd gij toch
ook door hem geholpen, meneer de baron.
OUDE BARON
(ongeduldig)

Jawel, jawel, maar dat was dan toch heel anders. In dien tijd had wij het niet noodig.
BARON MAURICE

Dat is 't verschil, begrijpt ge, meester!
(luchtig)
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Mais moi je m'en fiche! Baron Maurice de Villermont de Wilde, agence automobile.
Is dat niet prachtig?
(grappig, tot Arnold, dien hij op de knie slaat)

Associe-toi donc avec moi, idiot, nous nous referons une grosse fortune! Baron de
Villermont de Wilde et Vicomte de Saint Siffrides, agence automobile. Chic, zulle!
Arnold lacht onnoozel.

VEERMANS
(lachend)

't Klinkt mooi, meneer Maurice!
MAURICE

Niet waar!
SUSI

En ik word uw secretaresse, papa! Ik zal leeren typen.
BARONES MAURICE
(berispend)

Susi!...
SUSI

Waarom niet, mama? Elke vrouw doet tegenwoordig iets nuttigs,
(tot Veermans)

Is 't niet waar, meester?
VEERMANS

Zoo is het, mejonkvrouw.
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SUSI

Het oude is dood! En avant met het nieuwe!
VEERMANS

Gij zoudt flink aanpakken, mejonkvrouw.
SUSI

Zeker! Waarom niet? Ik voel mij zelfstandig. Ik voel modern!
VEERMANS
(lachend)

Dat merk ik!
DIENSTMEISJE
(links op. Tot Veermans)

Meester, daar is iemand om u te spreken.
VEERMANS
(verwonderd)

Mij?
DIENSTMEISJE

Ja, een meneer, in een automobiel. Maar ik versta hem niet goed. Hij spreekt zoo
aardig.
VEERMANS
(opwippend)

't Zal Franklin zijn! Mag ik eens gaan zien, meneer de baron?
OUDE BARON

Zeker; ga maar.
Veermans door veranda af. Agitatie in de kamer. Oude barones en barones Maurice schikken
stoelen

BARONES MAURICE
(tot Susi)

Vite, Susi; enlève ces papiers, ces nippes!
SUSI

Oh, maman, serait-ce vraiment lui? Ce que je suis curieuse de le voir!
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BARONES MAURICE

Tiens-toi bien tranquille, n'est-ce pas?
OUDE BARON

Gardons avant tout les distances!
OUDE BARONES

Surtour pas de familiarité!
BARON MAURICE

Il faudra pourtant être poli avec ce monsieur... comment dites-vous qu'il s'appelle?
OUDE BARONES
(gejaagd)

Monsieur Franklin Van Paemel. Ne fais pas de sottises, n'est-ce pas, Maurice. La
chose n'est pas pour rire.
MAURICE
(kwasi ernstig)

Bien entendu, maman. Hm! Hm! soyons sérieux.
Naderend geluid van stemmen buiten onder de veranda. Op Veermans met Franklin, die een
portefeuille onder den arm draagt. Franklin ziet er flink, frisch, gezond uit. In sportief
automobiel-pak. Een vriendelijke glimlach op 't gezicht. Het uiterlijk van een gentleman.

VEERMANS

Mag ik u mijn vriend meneer Franklin Van Paemel uit Blue Springs voorstellen.
(Franklin nadert met de pet in de hand)

VEERMANS
(verder voorstellend)

Meneer de baron de
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Villermont de Wilde; mevrouw de Barones. Meneer de baron Maurice de Villermont
de Wilde; mevrouw de barones Maurice de Villermont de Wilde. Mejonkvrouw
Suzanne de Villermont de Wilde; meneer de burggraaf Arnold de Saint Siffrides,
een neef van de familie.
Allen groeten en drukken Franklin de hand.

OUDE BARONES

Kom binnen, meneer Van Paemel en zet u.
OUDE BARON

Wees welgekomen, meneer Van Paemel.
BARONES MAURICE

Aangenaam kennis te maak, meneer Van Paemel.
FRANKLIN
(zeer op zijn gemak)

De eer is aan mij, dames en heeren. Ik ben zoo vrij geweest zoo maar onverwacht
tot hier te komen. Ik was in Brussel en moest vandaag naar Antwerpen. Maar de
persoon die mij daar verwachten zou heeft mij op 't laatste oogenblik afgetelefoneerd
en toen dacht ik: nou, all right! dan maar ineens naar Wemelbeke, op goed geluk af.
(glimlachend)

Ik tref het bijzonder u allen thuis te vinden.
BARON MAURICE

Wij verwachtte u, meneer Van Paemel en had niet durf hoop u zoo gauw te zien.
Meester Veermans heeft u waarschijnlijk wel gezeg waarvan er kwestie is.
FRANKLIN

Dat heeft hij.
MAURICE

Enne... zou er eenige kans voor mij bestaan?
FRANKLIN

Ik hoop van wel, meneer Maurice. Ik denk het wel. Wij zoeken hier in de streek een
bekwaam vertegenwoordiger voor twee onzer voornaamste merken: de Diamond
Car, een goedkoop en overigens uitstekend populair wagentje; en de Crown Jewel,
een prachtige luxe-wagen. Kent gij die twee merken?
MAURICE

Zeker. Ik ken ze alle twee. Er loop hier eenige van die autos in de environs.
(lachend)
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Weet ge wie er zoo een heeft: Boer Landuyt, Papa's vroeger pachter, daar op de
boerderij waar uw grootvader Van Paemel gewoond heeft.
OUDE BARON
(opgewonden)

Hoe vindt ge't: een boer in een Crown Jewel?
VEERMANS

Pardon, meneer de Baron; 't is eigenlijk een Packard.
OUDE BARON
(heftig)

Nóg beter! Een boer in een Pa-
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ckard! Is 't niet om dood te val?
MAURICE

Probablement une occaze!
FRANKLIN
(lachend)

De nieuwe tijd, meneer de Baron.
OUDE BARON

't Moest door de Wet verbod word.
FRANKLIN

De wetten zijn ook veranderd, meneer de Baron.
ARNOLD

Mon cousin de Beaupré a une Crown Jewel dont il est très content.
FRANKLIN

Juist... En wij willen er hier gaarne meer van zien loopen. Het succes daarmee hangt
grootendeels af van de persoonlijkheid van den agent. Uw naam
(glimlachend)

die bij ons in Amerika weinig of niets zou zeggen
(beweging onder de leden der adellijke familie)

heeft hier daarentegen nog al heel wat te beteekenen, zoodat er voor u wel kans
bestaat goede zaken met uw verwanten en kennissen te maken. Is n't it?
MAURICE

Misschien wel, hoewel veel van onze kennis en famille door den oorlog geruineer
of geld verloren heb.
OUDE BARON

Een naam als onz' was vroeger goud waard, meneer Van Paemel, maar nu zijn de
nieuw rijk in onze plaats gekom en dat is een groot malheur voor ons.
FRANKLIN

Gij moet met uw tijd meegaan, meneer de baron. Schuift het verleden op zij, pakt
flink aan en ge komt er wel. Velen van uw caste doen het reeds.
VEERMANS

Dat zeg ik ook aan meneer den baron. Men moet met zijn tijd kunnen en willen
meegaan.
SUSI
(spontaan)
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Ik ga mee met mijn tijd, meneer Van Paemel. Als papa agent wordt, dan word ik zijn
secretaresse en typiste.
BARONES MAURICE

Mais, Susi!
ARNOLD

Susi s' emballe!
FRANKLIN

Bravo! Dat hoor ik graag, mejonkvrouw. Zoo zouden onze amerikaansche meisjes
spreken.
SUSI

Die zijn flink, nietwaar, meneer Van Paemel?
FRANKLIN

En hoe!
(glimlachend)

Als het moet ten minste. Want anders laten ze wel heel graag de mannen voor haar
werken.
(tot Maurice)

Enfin, meneer Maurice, als gij er iets voor voelt, wil ik u gaarne als candidaat bij de
directeuren voordragen en steunen.
(opent zijn por-
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tefeuille)

Ziehier, ik heb het een en 't andere betreffende de zaak meegebracht.
Allen komen belangstellend naar de afbeeldingen kijken.

OUDE BARONES

Oh! quelles belles voitures!
BARONES MAURICE

Zoo zou ik er ook een willen.
SUSI

Meneer Van Paemel, als papa agent wordt, krijgen wij dan ook zoo een wagen?
FRANKLIN
(lachend)

Krijgen is om te beginnen wel wat veel verlangd, mejonkvrouw. Maar tot uw
beschikking hebben om de kliënten te laten zien en probeeren, dàt wel.
SUSI

Ik zou dan toch wel een enkelen keer mogen meerijden?
BARONES MAURICE
(berispend)

Mais, Susi, comme tu es indiscrète!
FRANKLIN

Natuurlijk! Waarom niet!
ARNOLD

Si tu as besoin d'un chauffeur, Susi... Susi kijkt hem met zwijgende minachting aan.
FRANKLIN
(vroolijk)

Ik geloof, mejonkvrouw, dat gijzelve een uitstekend agent zoudt zijn.
SUSI
(guitig)

Beslist. Dat voel ik! Ik geloof dat ik voor den handel geboren ben.
FRANKLIN
(lachend)
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Gij moest eigenlijk in Amerika wonen.
SUSI

Ik zou wel willen.
OUDE BARONES

Meneer Van Paemel, gij zult zeker wel een tasken thee met ons gebruik?
FRANKLIN

Heel gaarne, mevrouw.
Barones schelt.

OUDE BARONES
(tot Veermans)

Gij ook, meester Veermans? Of misschien liever café?
VEERMANS

Eigenlijk liever een tasken koffie, mevrouw.
Dienstmeisje links op. Mevrouw geeft orders. Dienstmeisje af.

BARONES MAURICE

Waar hebt ge toch zoo goed Vlaamsch geleerd, meneer Van Paemel?
FRANKLIN

In 't leger, mevrouw. Ik ben drie jaar lang aan 't Belgisch front geweest. Het waren
daar hoofdzakelijk Vlamingen.
BARONES MAURICE

Zoo! Maar gij zijt toch Amerikaan?
FRANKLIN

Pardon, mevrouw. Mijn vader is Belg geble-
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ven. Dus ben ik ook Belg.
BARONES MAURICE

O, zoo! En wat waart gij in 't leger?
FRANKLIN

Vlieger, mevrouw.
SUSI
(jubelend)

O! vlieger! Dat zou mijn illuzie zijn als ik soldaat was!
OUDE BARON

Het schijnt mij heel gevaarlijk. Wij heb z'hier bov ons hoof gehad.
FRANKLIN

Gevaarlijk is het zeker. En wreed ook.
SUSI

Hebt ge soms moeten vechten in de lucht?
FRANKLIN

Meer dan eens, mejonkvrouw.
SUSI

O! En hoe was dat?
FRANKLIN
(ernstig)

Soms vreeselijk.
BARON MAURICE

Hebt ge wel eens vijanden neergeschoten.
FRANKLIN

Ja.
BARON MAURICE

Zeker een heerlijk trotsch gevoel uw haat te kunnen koelen.
FRANKLIN
(ernstig)

Haat voelt men eigenlijk niet.
BARON MAURICE

Hoe is 't mogelijk!
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FRANKLIN

Neen, men voelt geen haat. Men doet zijn plicht, zijn harden plicht.
SUSI

O, zeg me toch, meneer Franklin...
ARNOLD

Si familière!...
SUSI
(even gegeneerd)

Meneer Van Paemel, hoe is dat, hoe gaat dat? Wat ziet ge als een vijand neergeschoten
wordt?
FRANKLIN

Het doet soms denken aan een groot grauw zeil dat plotseling door een orkaan aan
flarden wordt gescheurd.
SUSI
(geboeid)

O! En zijt gij zelf nooit gevallen of gewond geweest?
FRANKLIN

Tweemaal gewond, maar niet erg.
SUSI
(spontaan)

Gelukkig!
ARNOLD

Mais!...
Dienstmeisje op met presenteerblad.

BARONES MAURICE

Suiker en melk, meneer Van Paemel?
FRANKLIN

Gaarne, mevrouw. Dank u... Ach, weet ge, het is wel heel wreed, maar er zijn toch
ook goede oogenblikken. Weet ge wel, dat ik hier herhaaldelijk overheen gevlogen
ben?

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

1212

OUDE BARON

Wat zegt ge?
BARON MAURICE

Hier, over Wemelbeke!
FRANKLIN

Zeker. Ik wist, niet waar? dat dit 't geboortedorpje van mijn vader was. Ik wist, op
mijn kaart, de ligging van de schoone, oude boerderij te vinden, uwe boerderij, meneer
de baron, waar mijn grootouders en overgrootouders geleefd en gezwoegd hadden
en ik wilde die zoo gaarne eens van uit de lucht aanschouwen. Ik ben er op een
ochtend heel laag overheen gevlogen. Ik heb de oude, verweerde gebouwen gezien
met hun schilderachtige, grauwe stroodaken en hun kleingeruite vensterraampjes. Ik
heb de kleur gezien der luikjes die wit en groen waren en ik heb ook de menschen
gezien, mannen en vrouwen, die vol schrik bij mijn verschijning naar binnen vluchtten.
Dat alles heb ik gezien, meneer de baron en mevrouw, en het heeft mij diep ontroerd.
't Was of ik daar het leven en het lijden van mijn voorouders nog medemaakte. 't
Was of ik daar de innigste vezels van mijn eigen wezen voelde. Het was ons bekend
dat in het dorp vijanden gelegerd waren en mij was opgedragen bommen op het dorp
te laten vallen...
(Poos stilte)

Ik heb het niet gedaan, meneer de baron; ik kón het niet doen; ik voelde dat ik het
niet mócht doen. Ik had een gevoel of ik mijn eigen huis, mijn eigen familie, iets dat
mij innig nauw aan 't harte lag, ging mishandelen en vernietigen. Ik heb nog eens
heel laag om het dorpje heen gecirkeld en, in plaats van het met bommen te bestoken,
heb ik er fotos van genomen.
BARONES MAURICE
(tot Arnold)

Tu comprends, Arnold? Tu peux suivre eet intéressant récit?
ARNOLD

A peu près, ma tante.
FRANKLIN
(tot Veermans)

Is meneer geen Vlaming?
VEERMANS

Wel zeker. In Vlaanderen geboren en getogen.
FRANKLIN
(droog)
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O!...
SUSI

En hebt ge nog die fotos, meneer Van Paemel.
FRANKLIN
(zijn portefeuille openend)

Zeker, mejonkvrouw. Ik heb er enkele van meegebracht om u te laten zien.
SUSI
(komt naast Franklin staan)

O! wat heerlijk!
FRANKLIN

Ziet u, hier is 't kasteel.
SUSI

O! mama, papa, komt toch zien! Zóó duidelijk! Ik herken de ramen van mijn
slaapkamer!
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Allen komen om Franklin staan.

FRANKLIN

Hier hebt ge de dorpsstraat en daar de kerk op het pleintje. Dààr de molen op den
heuvel.
SUSI
(jubelend)

O! 't is verrukkelijk! Verrukkelijk! En zoo duidelijk! Zóó duidelijk! O, meneer Van
Paemel, kan ik er niet eentje van krijgen?
BARONES MAURICE

Mais, Susi, comment oses-tu?...
FRANKLIN

Natuurlijk, mejonkvrouw. Ik zal er u afdrukken van zenden.
ARNOLD

Tu vas devenir aviatrice, Susi!
SUSI
(tot Franklin)

Wat zijt ge vriendelijk! Ik dank u wel honderd maal!
FRANKLIN
(met ontroering in de stem)

En hier is de boerderij, de schoone ouderwetsche boerderij, waar mijn voorouders
woonden. Herkent gij die, meneer de baron?
OUDE BARON

Jawel... jawel. Alleen dit gebouw hier is er nieuw aan. Dat heeft de schurk Landuyt
er het jaar voor den oorlog bij gezet en mij wil doen betaal. Dezelfde vlegel die nu
in een Packard rijdt.
SUSI

O! 't is toch zoo lief!
De familieleden zijn weer gaan zitten. Alleen Susi blijft nog naast Franklin staan, aandachtig,
met verrukten glimlach naar de fotos kijkend.

BARONES MAURICE

Susi!
SUSI
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Maman?
BARONES MAURICE

Reprends ta place.
Susi komt op haar plaats terug.

FRANKLIN

Well... ik geloof dat wij voorloopig voldoende afgesproken zijn. Ik zal u niet langer
ophouden.
SUSI

O! wij hebben de tijd...
FRANKLIN

Ik wil niet onbescheiden zijn
(buigend, tot oude Barones)

Mevrouw...
Op dienstmeisje.

DIENSTMEISJE
(tot oude Baron)

Meneer den Baron, Van Gele es doar, mee zijn aanstoande.
OUDE BARONES
(ontstemd)

Hoe vervelend! Waarom moet die juist nu kom!
FRANKLIN

Ik ga, mevrouw.
OUDE BARON

Zij zul niet lang blijf en ik zou ze wel wil spreek.
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OUDE BARONES

Wacht nog een beetje, meneer Van Paemel.
FRANKLIN

Zooals ge verlangt, mevrouw.
(Gaat weer zitten)

OUDE BARONES
(tot Dienstmeisje)

't Is goed, Emma: ze moog kom.
Dienstmeisje af.

OUDE BARONES
(schikt stoelen)

Wij zul ze hier placeer. Van Gele en Seelevie, boersch op hun zondagsch gekleed
schuw en aarzelend langs veranda op.
VAN GELE

Elk ne goen dag.
OUDE BARON

Dag, Van Gele. Zet u.
SEELEVIE
(schuchter)

Goen dag, meneer den B'ron. Goen dag, mevreiwe en gezelschip.
OUDE BARONES

Goen dag, jonge dochter. Zet u.
Van Gele en Seelevie gaan aarzelend naar hun stoelen toe.

VAN GELE

Meneer den B'ron, 'k kom ou mijn aanstoande vreiwe prizzenteeren, os 't mee ou
goedheid overeen komt.
OUDE BARON

Zet ulder. Zet ulder.
(Van Gele en Seelevie nemen plaats)
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Zue dat gij gedacht hebt van weldra te trouw, Van Gele?
VAN GELE

Ba joajik, meneer den B'ron, os't te minsten mee ou goedheid overeenkomt.
OUDE BARON

G'hebt nog lang gewacht om daaraan te denk, Van Gele.
VAN GELE

Gedacht 'n es eigentlijk 't woord niet, meneer den B'ron. 't Es al meer of vijftien joar
da we te goare verkeeren. Moar zue lank of da moeder leefde, ne woar...? Moar alleen
es alleene, meneer den B'ron. 'k moe ik doar 't een of 't ander mee doen.
OUDE BARON

'k verstoa dat. Ne mensch wil klappenancie hên.
VAN GELE

Da es 't, meneer den B'ron.
(Seelevie knikt bevestigend)

OUDE BARON
(tot Seelevie)

En gij zijt de dochter Van Parijs, niewaar?
SEELEVIE

Joajik, meneer den B'ron.
VAN GELE

D' êwste dochter van Lewietje Vaprijs, me-
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neer den B'ron. Alij, Vaprijsken da ze zeggen. Ge weet wel 't hee in den tijd nog 'n
partije land van ou in pachte g'had.
OUDE BARON

Jaja, ik rappeleer mij min of meer.
(tot Seelevie)

Hoe oud zijt gij, jonge dochter?
SEELEVIE

In 't kurt moandeke komende zes en veertig, meneer den B'ron.
OUDE BARON

't Is wat te oud om nog veel kind te krijg, maar gij ziet er toch gezond en sterk uit.
VAN GELE

O, meneer den B'ron, de weergoa 'n bestoat er nie meer. 't Es 'n peird, meneer den
B'ron! 'n Peird! G'hêt gij heur moeder wel gekend, meneer den B'ron: Constance Van
Poamel, d'eigen zuster van ouën êwen pachter, zoaliger.
(Beweging van Franklin)

OUDE BARON

Ja, zeker... zeker.
(tot Franklin)

Op die manier is 't nog verre familie van u, meneer Van Paemel.
FRANKLIN
(vriendelijk)

Dat hoor ik, tot mijn groote verrassing.
VAN GELE
(verbaasd)

Es dat die meneer Van Poamel uit Amerika woar da we zue vele van heuren klappen
hên?
OUDE BARON

Jaja 't.
VAN GELE
(verrukt)

Ha! Tons goan we nog kezijns worden, os meneer den B'ron onzen treiw wil
goekeuren.
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FRANKLIN
(lachend)

Dat had ik niet verwacht hier nog een oud familielid te zullen ontmoeten. Hebt gij
meer leden van mijn familie gekend: mijn vader? mijn oom Eduard? Misschien zelfs
mijn grootvader en grootmoeder?
VAN GELE

Ha moar, meneere... kezijn, zal ik moar zeggen, 'k hê mee ou nonkel Edewoard op
schole geweest en mee Kamiel Van Poamel, ou voader, geloot. En den êwen Van
Poamel, ou gruetvoader zoaliger, he'k uek heel goe gekend. Hij hee mij dikkels uit
zijnen bosch wiggejoagd os ik doar ging notses trekken. We woaren amoal wrie
schouw van hem, want 't was nen dullen, zille! Hoe stellen ze 't ginter amoal in
Amerika?
FRANKLIN

Best. Uitstekend. Hebt gij ook mijn tante Cordula gekend?
Seelevie knikt zwijgend herhaaldelijk met het hoofd.

VAN GELE

Kerdùle Van Poamel!... Ha moar, meneere... kezijn, wil ik zeggen, w'hên te goar
onz' ieste Com-
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munie gedoan!
SEELEVIE

'K hè z'uek goe gekend, kezijn, al was ze 'n joar of acht êwer as ikke. Azue 'n felle!
(lacht stralend bij de herinnering)

OUDE BARON
(ontstemd)

Jaja, fel!... Maar àl te fel! Enfin, gij wilt dus trouw. Ik heb daar niets teeg, als gij
maar goed uw zaak oppast en boert zooals het zijn moet. Ik wensch u proficiat!
OUDE BARONES

Ik wensch u ook zooveel, Van Gele en jonge dochter.
VAN GELE

Merci, meneer den B'ron en mevreiwe.
SEELEVIE

Merci, meneer den B'ron en mevreiwe.
(barst eensklaps in snikken uit. Allen kijken met verbazing op)

OUDE BARONES

Wa scheelt er dan, jonge dochter?
SEELEVIE

Ge 'n meug mij nie kwoalijk nemen, mevreiwe, moar 't pak mij aan mijn herte.
VAN GELE

Dat 'n es niets, mevreiwe; z'es almets 'n beetse weemoedig. Kijk zie 't es al gepasseerd.
(tot oude baron)

En aangoande van te boeren lijk of 't zijn moet, doar meugde heel gerust in zijn,
meneer den B'ron. Wij 'n zijn van den nieuwen tijd nie, zulle! Wij zijn nog van den
ouën tijd; es 't geen woar, Seelevie?
SEELEVIE
(met overtuiging)

Joam, zulle!
OUDE BARON

Gulder 'n zilt mee geen Packards uitrijd, gelijk Landuyt, die sloeber!
VAN GELE

Wa blieft er ou, meneer den B'ron?
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OUDE BARON

Dat gij met geen luxe-automobiel zult rijd, gelijk sloeber Landuyt.
VAN GELE en SEELEVIE
(hard lachend)

Neem, zulle!
VAN GELE

Mee ons oalkerre, doar zillen we mee uitrijen, meneer den B'ron.
OUDE BARON

Jaja, da zal beter zijn. Allons; azue verbleven dan!
OUDE BARONES

Wilt ge 'n taske kàfee drinken en 'n boterhammeken eten, Van Gele en jonge dochter?
VAN GELE en SEELEVIE
(opstaande)

O, nee, mevreiwe, ge zij wel duuzen keers bedankt. Dag, meneer den B'ron en
mevreiwe en gezelschip.
(tot Franklin)

Dag, kezijn; tot loater, os't God b'lieft.
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FRANKLIN
(handdrukkend)

Tot later, kozijn en nicht.
Van Gele en Seelevie groetend af.

OUDE BARON

Dat zijn nu nog eens menschen van den goeden ouden tijd, meneer Van Paemel,
menschen zooals er bijna geene meer bestaan.
FRANKLIN

Dat wil ik gaarne gelooven, meneer de Baron. Maar heb ik wel goed begrepen: zijn
ze ùwe toestemming komen vragen voor hun huwelijk?
OUDE BARON

Ja, natuurlijk.
FRANKLIN

En... als ge niet hadt toegestemd, zou het huwelijk dan geen plaats hebben?
OUDE BARON

Zeker niet.
(Verbaasde beweging van Franklin)

VEERMANS
(lacht)

Dat verbaast u, meneer Van Paemel?
FRANKLIN

Dat... dat is iets, neem me niet kwalijk, waar ik niet bij kan.
SUSI

Ik ook niet.
MAURICE

Dat begrijp ik; maar ook, zooals die Van Gele en zijn ‘jonge dochter’ bestaan er niet
veel meer.
ARNOLD

Vous dites ça! J'en connais d'autres.
BARONES MAURICE

Des oiseaux bien rares, hélas!
VEERMANS
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Zoo hier en daar nog een.
SUSI

In Amerika ware zoo iets onmogelijk, meneer Van Paemel?
FRANKLIN
(lacht)

O, mejonkvrouw!
(tot Oude Barones)

Nu moet ik gaan, mevrouw. Ik heb u veel te lang opgehouden.
OUDE BARONES
(drukt Franklin de hand)

Meneer Van Paemel...
BARONES MAURICE

Nog een taske thee, meneer Van Paemel.
FRANKLIN

Dank u zeer, mevrouw.
(tot Oude baron)

Meneer de baron...
OUDE BARON
(drukt hem de hand)

Tot genoegen, meneer Van Paemel. Dank voor uw moeit...
FRANKLIN
(tot Barones Maurice)

Mevrouw...
BARONES MAURICE
(vriendelijk)

Meneer Van Paemel...
FRANKLIN
(tot Susi)

Mejonkvrouw...
SUSI
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(met ontroering zijn hand drukkend)

Dank u zeer
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hartelijk, meneer Van Paemel.
FRANKLIN
(tot Maurice)

Meneer Maurice, tot binnen kort, hoop ik.
MAURICE

Afgesproken, meneer Van Paemel.
FRANKLIN
(tot Arnold)

Meneer...
ARNOLD
(uit de hoogte)

Monsieur...
VEERMANS
(tot Franklin)

Ik ga met u mee tot aan de auto.
Beiden langs veranda af.

SUSI

Quel homme charmant!
ARNOLD
(spottend)

Hm! Hm!
BARONES MAURICE

Il est gentil. Dommage qu'il manque un peu de savoir-vivre.
SUSI
(ontstemd)

Comment!
BARONES MAURICE

Mais oui. As-tu vu comme il buvait son thé... avec la cuiller dans sa tasse!
SUSI
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(haalt haar schouders op)

Quelle affaire!
ARNOLD

J'avais l'impression qu'il allait l'avaler.
MAURICE
(lachend)

Par exemple!...
Susi kijkt Arnold met minachting aan.

OUDE BARON

Vous savez, ça n'a pas beaucoup d'importance...
OUDE BARONES

Ah! moi je suis de l'avis de Germaine. Un petit détail si vous voulez, mais
significatif...
VEERMANS
(door veranda op. Geestdriftig.)

't Is een vriendelijke jongen; vindt ge niet?
OUDE BARON

Zeer vriendelijk. Als er nu maar iets van komt.
VEERMANS

Ik denk het wel, meneer de baron. Hij was ten zeerste ingenomen met zijn bezoek.
Hij zal voorzeker zijn uiterste best doen.
MAURICE

Wat zeid hij nog van die onverwachte kennismaking met zijn familieleden?
VEERMANS
(lacht)

Daar is hij nog niet over uitgepraat, meneer Maurice.
MAURICE

Dat begrijp ik.
VEERMANS

Ja maar heel vriendelijk, weet ge.
(aarzelend)

Zullen we de les nu maar voortzetten?
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Eendrak mak mak!
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SUSI
(boss)

Zwijg, Bébé!
BARONES MAURICE
(berispend)

Susi!...
MAURICE

Ik wil wel; ik moet nu flink leer; er is geen tijd meer te verlies.
(Allen gaan weer op hun plaats zitten)

VEERMANS

Laat eens zien dan.
(door papieren bladerend)

Wij zeiden dus, dat gij zoudt moeten leeren rechtstreeks in het Vlaamsch te denken.
Als wij dus aannemen dat de verleden tijd op allerlei begrippen en vooroordeelen
berustte, die in den tegenwoordigen tijd niet meer van tel zijn, dan wordt het ons ook
veel gemakkelijker te beseffen...
Eensklaps barst Maurice in een overstelpenden proestlach uit. Allen kijken met verbazing op.

OUDE BARONES
(schrikkend)

Qu'est-ce qui te prend, Maurice?
VEERMANS
(ontstemd)

Wat is er?
MAURICE
(steeds lachend)

Niets... Ik denk alleen maar weer aan die Van Gele, met zijn ‘jonge dochter’... in
dezen tijd!... in dezen tijd!
VEERMANS
(ook lachend)
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Ja, die zijn goed!
Hun lachen werkt aanstekelijk. Allen lachen. Alleen de Oude Baron blijft stug en ernstig.

SUSI

Ach! Ze zijn zoo goedig.
OUDE BARON

Ja... had we maar wat meer van die Van Gele's en ‘jonge dochters’, dan zou ik
misschien ook nog eens kun lach. Maar nu kan ik dat niet meer!
SCHERM
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Tweede bedrijf
Een kamer in 't kasteel ingericht als bureau. Door ramen met gordijnen uitzicht op het park.
Deur voorgrond links. Bij het opgaan van 't gordijn zit Susi bij een der ramen te typen. Franklin
staat aan den overkant van den lessenaar en dicteert.

SUSI

La!... Zoo is het goed, hoop ik. Ik geloof niet dat ik ditmaal een enkele letter verkeerd
getypt heb. Ik maak flinke vorderingen,
(kijkt lachend naar Franklin op)

De meester moet nu maar tevreden zijn.
FRANKLIN
(opgewekt)

De meester is tevreden.
SUSI

En... ik eindig...
FRANKLIN

Hoogachtend, met beleefde groeten.
SUSI
(tikkend)

Hoogachtend, met beleefde groeten.
FRANKLIN
(kijkt over haar schouder)

Ge schrijft: met beleefde ‘groenten’!
SUSI
(schaterlachend)

Hahaha!...
(tikt over)

FRANKLIN

En uw papa onderteekent.
SUSI
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(plagerig)

Gij zoudt ook wel kunnen onderteekenen.
FRANKLIN

Wees niet flauw. Laat nu eens zien.
(komt naast Susi staan en leest, eenigszins over haar gebogen)

SUSI

Is 't goed, zoo?
FRANKLIN

Uitstekend! Ik twijfel er weinig aan of de mooie Crown Jewel zal haar kooper
gevonden hebben.
SUSI

Dank zij u. Wat zijn wij u toch veel verschuldigd!
(Spontaan legt zij eensklaps haar hand op de zijne en drukt die)

Staat het nu vast dat gij dinsdag vertrekt?
FRANKLIN

Ja, ik moet.
SUSI

Ik zal u zoo missen... Ik was er zoo aan gewend geraakt u bijna dagelijks te zien.
Ik... ik... neen... ik mag het niet zeggen...
FRANKLIN

Wat?
SUSI

Ik zou met u mee willen gaan.
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FRANKLIN

Helaas!
SUSI

Waarom helaas?
FRANKLIN

Omdat... omdat het niet kan. Dat begrijpt ge toch.
SUSI
(zuchtend)

Ik moet het wel begrijpen.
FRANKLIN

Kon het maar anders!
(Ze kijken een poos zwijgend elkander aan)

SUSI
(aarzelend)

Mag ik u iets vragen?
FRANKLIN

Alles wat ge wilt.
SUSI
(streelend)

Hebt ge... geen vriendin... zoo iemand waar ge veel van houdt... en die wel met u
mee zou kunnen gaan... die misschien met u mee zàl gaan?
FRANKLIN

Neen, ik heb niemand.
SUSI

Ook niet in uw land, ginds verre, in Amerika?
FRANKLIN

Ook niet in Amerika. Ik heb niemand.
(Poos stilte)

En gij?
SUSI
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(verwonderd)

Hoe meent ge?
FRANKLIN

Wel... iemand die gij liefhebt.
(aarzelend)

Iemand... die neef van u, bij voorbeeld?
SUSI
(heftig)

Arnold!... Wilt ge mij één genoegen doen, meneer Van Paemel?
FRANKLIN

Natuurlijk...
SUSI
(beslist)

Dat is van daar nooit meer over te spreken. Belooft ge mij...?
FRANKLIN

Ik beloof het u. Ik dacht alleen maar dat zoo iets mogelijk zou kùnnen zijn, omdat
uw ouders misschien...
SUSI

Gij hoeft daar niet over te denken. Mijn ouders, en ook mijn grootouders zouden dat
misschien wel willen.
(heftig)

Maar ik nooit, nooit en nooit! Zult ge't onthouden?
FRANKLIN

Ik zal...
(warm)

en ik dank u.
Langzaam gaat de deur links open en Arnold steekt het hoofd naar binnen. Staat daar een poos, door
Susi en Franklin onopgemerkt, te kijken en te luisteren. Trekt zich eindelijk terug en sluit onhoorbaar
de deur.

SUSI

Hoe lang denkt ge weg te blijven?
FRANKLIN
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't Hangt van omstandigheden af. Ik moet naar Tscheco-Slovaquije, naar Hongarije,
naar Albanié en Griekenland. Misschien ook wel naar Bulgarije, Servié en
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Rumenié. Toch wel minstens drie maanden.
SUSI

O! zoo lang!
(spontaan)

Neem mij met u mee!
FRANKLIN

Maar, mejonkvrouw!...
SUSI
(scherp)

Noem mij als 't u belieft niet mejonkvrouw. Dat wil ik van u niet meer hooren. Ik
heet Susi.
FRANKLIN
(streelend)

Susi!...
SUSI
(zacht)

Franklin... Ik hoor zoo graag die naam... Franklin...
Zij neemt zijn hand. Hij drukt er zijn lippen op, buigt zacht voorover, strekt zijn arm om haar
hals en zoent haar lang en zwijgend. Trekt zich plots, als verschrikt, terug.

FRANKLIN

Neen... neen... het kan niet... het mag niet!
Susi barst eensklaps in tranen uit.

FRANKLIN
(angstig)

Waarom schreit ge, Susi?
SUSI

Gij wilt mij niet!
FRANKLIN

Hoe zou ik durven, Susi? Denkt aan uw naam en maatschappelijken stand... en aan
de mijne!
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SUSI
(bitter)

Een naam,... wat is het... een klank!
FRANKLIN

Een zoo mooie klank! Suzanne de Villermont de Wilde!... en ik: Franklin Van Paemel!
Voelt ge niet wat daarin besloten ligt in die beide namen? Gansch een verleden!
Twee werelden tegenover elkander en daartusschen een afgrond! Gij zijt de
afstammelinge der heerschers. Ik ben de zoon der slaven! Denkt ge dat ik dat niet
voel? Toen ik hier bij mijn eerste bezoek cue twee eenvoudige menschen, die verre
bloedverwanten van mij, ontmoette, heb ik dat voor 't eerst zoo scherp en duidelijk
gevoeld. Ondanks mijn vrije amerikaansche opvoeding voel ik het nederige van mijn
afkomst nog in mijn bloed als 't ware. Nooit heb ik dat vroeger zoo gevoeld. Ik ben
opgekweekt in ideeën van sociale gelijkwaardigheid. Maar de enkele toets van mijn
liefde voor u heeft mij plotseling den afstand doen beseffen.
(hartstochtelijk)

En toch hou ik van u, Susi,... hartstochtelijk... onuitsprekelijk!...
SUSI

O! zeg dat nog! Herhaal dat! Herhaal dat!
FRANKLIN

Ik heb u lief in aanbidding! Mijn bevende armen doen pijn van wilde begeerte u te
omhelzen! Mijn...
SUSI
(onstuimig)

Omhels mij! Omhels mij!
(Zij slaat haar armen om zijn hals)

Franklin!... Franklin!... Mijn
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Franklin!
Binnen Maurice met Arnold. Beiden blijven even, als aan den grond genageld bij den ingang
staan.

MAURICE
(dreigend)

Meneer!
(komt snel naar voren. Met een gil laten Susi en Franklin elkander los)

Wat is dat, meneer! Wat beteekent dat!
FRANKLIN
(hijgend)

Meneer...
SUSI

Ik hou van hem!
MAURICE

Wat! Wat!
(Vliegt terug naar de deur. Roept met luider stem naar buiten)

Germaine! Germaine! Où es-tu?
(tot Franklin, met dreigend uitgestoken arm)

Hieruit! Schelm! Schurk!
FRANKLIN

Laten we niet schelden, meneer. Ik zal gaan.
MAURICE
(buiten zichzelf van woede)

Gaan! Gaan! Ik zal u door mijn knecht op straat doen smijten.
SUSI
(klampt zich aan Franklin vast)

Hij zal niet! Ik heb hem lief! Ik alleen ben schuldig!
MAURICE
(gillend)
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Hieruit, zeg ik! Hieruit!
(gillend naar buiten)

Germaine, où donc es-tu?
GERMAINE
(angstig op)

Qu'est-ce qu'il y a?
MAURICE

Lui!... Lui!... Ce voyou! Avec Susi!
FRANKLIN

Ik smeek u, laat mij gaan, mejonkvrouw.
OUDE BARON en OUDE BARONES
(ontsteld op)

Wat gebeurt er hier?
FRANKLIN
(maakt zich van Susi los)

Ik ga, meneer. Ik ben schuldig! Ik heb haar omhelsd. Ik had het niet mogen doen.
OUDE BARON

Wat, meneer! Zulk een misbruik van vertrouwen!
FRANKLIN
(hijgend)

Ja, meneer, ik beken, ik ben schuldig!
SUSI
(heftig)

't Is niet waar! Ik... ik alleen ben schuldig! Ik heb hem lief!
GERMAINE

Tais-toi, Susi, tu es folle!
OUDE BARONES
(tot Franklin)

Ga, meneer, ga... ga... en kom hier nooit terug!
OUDE BARON

Du calme, Eléonore! Du calme, je t'en supplie. Pas d'esclandre, pour les domestiques.
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(tot Franklin)

Meneer, ge meent toch zeker niet, dat gij, de kleinzoon
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van een van mijn vroeger boeren, de kozijn van boer Van Gele en zijn vrouw Seelevie,
met de eenige dochter van mijn zoon zoudt kunnen trouwen!
FRANKLIN
(eensklaps kalm)

't Zou niet de eerste maal zijn dat zoo iets gebeurt, meneer de Baron.
MAURICE

Vlegel! Maar hier toch niet!
OUDE BARON
(sidderend van woede)

Met de zoon van een deserteur!
FRANKLIN

Meneer, op mijn beurt verbied ik u mijn vader te beleedigen.
OUDE BARON

Is uw vader misschien niet van de troep weggeloop?
FRANKLIN

Ja, hij is wat gij noemt van den troep weggeloopen en ik ben er trotsch op dat hij het
gedaan heeft.
MAURICE

Ah! par exemple! Quelle imposture!
ARNOLD

Quelle ignoble canaille!
FRANKLIN

Ik ben op de hoogte, mijnheeren. Ik ken de geschiedenis, de droevige geschiedenis
mijner familie, van vader tot zoon, op uw goed. Ik weet hoe mijn vader, en zijn broers
en zusters; hoe mijn grootvader en mijn over-grootvader daar hun leven lang als
slaven gezwoegd en gebeuld hebben om u en de uwen rijk te maken; ik weet dat gij,
meneer Maurice, op een jachtpartij, een oom van mij een been hebt afgeschoten, wat
u de som van twintig frank, ja, van twintig frank, als vergoeding heeft gekost; en ik
weet ook waarom mijn vader naar Amerika gevlucht is, liever dan op zijn eigen
broeder, den opstandeling, te schieten. Ik weet alles, àlles; ik ken mijn
familiegeschiedenis zoo goed als gij de uwe; en, die kennende, durf ik mijn gezicht
wel naast het uwe laten zien.
SUSI

Bravo! Bravo!
MAURICE

Tais-toi! N'as-tu pas honte?
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SUSI

Non!
GERMAINE

Susi!!!
FRANKLIN
(tot Maurice)

Het is mij niet bekend, meneer, of gij tijdens den oorlog uw plicht hebt gedaan; maar
(klopt op zijn borst)

ik weet dat ik de mijne heb gedaan. En nu zal ik u allen nog iets zeggen dat gij
waarschijnlijk niet vermoedt; en dat is het volgende: als gij nu nog,
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in betrekkelijken welstand, op dit kasteel kunt wonen, dan hebt gij het aan mij te
danken!
OUDE BARON

Ah! Par exemple!
OUDE BARONES

Mais quelle impertinence!
ARNOLD

Il est fou!
MAURICE
(hoonlachend)

Hahaha!
FRANKLIN

Ja, meneer; ja, mevrouw. Aan mij! Aan mij! Een tijd geleden heb ik u hier luchtfotos
laten zien, niet waar? En u daarbij verteld, dat ik opdracht had gekregen het dorp
met bommen te bestoken. Welnu, het was maar half de waarheid wat ik u toen zei.
Niet zoozeer het dorp, meneer de Baron, maar uw kasteel, ja, eerst en vooral uw
kasteel had ik bevel te bombardeeren, omdat wij ginds, achter de linies, heel goed
wisten, dat bij u een duitsche staf ingekwartierd was, een duitsche staf waarmede gij
op een voet van uitstekende verstandhouding verkeerdet.
(Schrikgebaar van Baron en Barones)

MAURICE

Blagueur!
ARNOLD

Traître!
FRANKLIN
(spottend)

Ik ken weinig of geen Fransch, maar toch begrijp ik die twee woorden wel. Ik heb
zelfs ook een Fransche spreuk geleerd: ‘Il n'y a que la vérité qui blesse’. Die zult gij
waarschijnlijk ook wel verstaan. Hoe dan ook, ik ben op 't punt geweest dit domein
hier te vernietigen. Ik dacht: wat kunnen de bewoners van dat kasteel mij schelen,
die hun leven lang mijn arme familie mishandeld en uitgeperst hebben! Lang heb ik
hoog in de lucht boven uw torens rondgecirkeld, meneer de Baron. Een enkele
beweging van mijn voet en 't was misschien met u en de uwen gedaan. Ik heb het
toch niet willen doen. Waarom weet ik zelf niet. Iets als een mysterieus voorgevoel
heeft mij tegen gehouden.
SUSI
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(opgewonden)

Het voorgevoel dat wij elkander later zouden ontmoeten en lief hebben.
GERMAINE

Susi!!!
MAURICE

Nous la mettrons au couvent.
FRANKLIN
(tot Susi)

Misschien... wie zal het zeggen! Nu ga ik, meneer en mevrouw. Maanden zal ik
wegblijven, maar ik zal terugkomen. Misschien bepeinst gij u in dien tusschentijd.
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MAURICE

Nooit, meneer! Nooit zal een jonkvrouw de Villermont de Wilde een madame Franklin
van Paemel worden.
SUSI

Dat zal ze wel. Ik wacht op u! Met leed doe ik mijn ouders verdriet aan, maar ik
moet. Ik voel mijn recht, mijn eerlijk recht, mijn levensrecht, mijn vrijheid.
FRANKLIN

Adieu, Susi, tot later.
MAURICE

Weg! vervloekte schurk. Had ik hier maar de politie.
FRANKLIN

Geef u geen moeite, meneer; het zal wel gaan zonder.
SUSI
(snikkend)

Neem mij mee! Neem mij mee!
GERMAINE

Quelle honte!
SUSI
(terwijl Franklin vertrekt)

Ik wacht op u!
FRANKLIN
(zich omkeerend)

Ik zal komen!
SCHERM
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Derde bedrijf
Een boschlaan bij avond. Zwak manelicht. De kap van een auto, vaag zichtbaar onder de
boomen. Op den radiator, in zilverige letters, kan men lezen: Crown Jewel. Franklin en
Veermans staan er roerloos-wachtend naast.

VEERMANS

Het duurt lang.
FRANKLIN

Ontzettend lang.
(Poos stilte)

Langzaam slaat op een verwijderde torenklok acht uur.

FRANKLIN
(zenuwachtig)

Acht uur... zij moet ieder oogenblik komen,... àls zij komt.
VEERMANS

Misschien komt ze toch niet... 't is zulk een waagstuk... voor een jong meisje.
FRANKLIN

Wie weet... alles is mogelijk. Maar hoe dan ook: de teerling is geworpen: zoo kon
het toch niet blijven duren.
VEERMANS

Neen, dat kón niet. Er moet op een of andere wijze een oplossing komen.
FRANKLIN

Zulke toestanden kunnen wij ons in Amerika niet voorstellen. Als ik ginds aan mijn
vrienden moest vertellen, dat ik hier 's nachts als een dief, als een misdadiger in dit
bosch kom sluipen om misschien maar eventjes mijn geliefde te zien en te omhelzen,
dan zouden zij mij vierkant uitlachen, of, liever neen: zij zouden mij niet uitlachen,
zij zouden denken dat ik hen voor den gek wil houden, want zulke toestanden zijn
bij ons niet denkbaar. Bij ons gaan jongens en meisjes volkomen vrij met elkander
om, met of zonder toestemming of goedkeuring der ouders. Bij ons hoeven ze zich
's nachts niet in bosschen te verschuilen.
VEERMANS

Ik weet het; maar hier staat gij tegenover de ouderwetsche, middeleeuwsche begrippen
en vooroordeelen van een oud adellijk geslacht. Die zijn niet alleen niet meegegaan
met den nieuwen tijd, maar zij haten en verfoeien hem uit al hun kracht. Niet alleen
willen zij niet, ze kunnen
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werkelijk niet de nieuwe generatie begrijpen. 't Zijn antipoden! Als ze zoo iets moesten
vermoeden: dat hun kleindochter en dochter straks hier zal komen om in 't geheim
van den nacht haar beminde te ontmoeten: een beminde die in hun oogen minder is
dan 't minste wat ze zich maar kunnen voorstellen... dan zouden ze in staat zijn
moorden te begaan, geloof ik, ja, moorden, om zoo iets tot eiken prijs te verhinderen!...
Stt!... ik hoor iets!...
Eenige oogenblikken roerloos-wachtende stilte.

FRANKLIN
(fluisterend)

Verstopt u achter de auto.
Weer eenige oogenblikken stilte.

SUSI
(aarzelend en gejaagd op, met een valiesje in de hand)

Franklin. Franklin!... Waar zijt ge?
(ziet hem; vliegt hem hartstochtelijk om den hals)

Franklin! Franklin!
(snikt van ontroering)

FRANKLIN
(haar kussend)

Susi! Susi! Mijn Susi!
SUSI
(hijgend)

Franklin!... Ik ben gevlucht! Ik ga met u mee!
FRANKLIN
(laat verschrikt haar los)

Ge meent het niet, Susi!...
SUSI

Ik meen het wel. Ik kàn niet meer! Ik kan niet meer! Ze willen mij met mijn neef
doen trouwen of mij naar een klooster sturen; en ik wil niet; nooit! nooit! nooit! Ik

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 7

ben gevlucht, zeg ik u; gevlucht, begrijpt ge? Van huis weggeloopen! Wanneer
vertrekt uw boot?
FRANKLIN

Overmorgen. Maar, Susi, dat kan toch niet, zoo ineens!
SUSI

Het moet. Ik wil.
(angstig)

Of wilt gij mij misschien niet meer?
FRANKLIN

O, Susi!...
SUSI

Kom dan gauw... in de auto.
(wil naar de auto toe)

EEN ALARMSTEM IN DE VERTE

Susi... Susi... Où es-tu?
SUSI

(verschrikt) Mama!
Eenige oogenblikken angstvolle stilte.

FRANKLIN

Ga terug, Susi.
SUSI

Neen! Neen! Neen!
Op Germaine.

GERMAINE

Susi! Où es-tu?
(tot Franklin)

Wat doet gij hier, meneer?
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SUSI

Ik ga met hem mee, Mama.
GERMAINE

Wat!
SUSI

Ik ben gevlucht. Ik kom niet meer terug. Ik ga met hem mee.
GERMAINE
(angstig, met gedempte stem)

Zwijg! Zwijg! Zoo hard niet. Papa zoekt u ook. Hij zou het hooren. (met smeekend
gevouwen handen) Dat doet ge niet, Susi! Dat doet ge uw moeder niet aan! Uw
moeder zou er van sterven!
SUSI

Ik moet, Mama. 't Is Gods wil! God gebiedt mij! God roept mij! Het is mijn plicht.
GERMAINE

Zwijg! Zwijg! Blasphemeer niet! God zou u straffen! Susi... Susi... dat doet ge niet!
Zeg mij dat gij het niet doet! Kom mee met mij terug, Susi!
SUSI

Ik kàn niet, moeder. Ik mag niet. Ik moet aan mijn lot gehoorzamen.
GERMAINE

Zwijg! Zwijg!
(smeekend tot Franklin)

Zeg gij het haar, meneer, dat het onmogelijk is, dat het niet mag, dat het niet kan.
(snikkend)

Ik smeek u, in naam van uw eigen moeder. Ik smeek u, zeg het haar!
Zij valt snikkend met gevouwen handen vóór Franklin op haar knieën.

FRANKLIN
(wanhopig)

Mevrouw, wat kan ik! Wat moet ik!
SUSI
(dringend)

Blijf bij mij!
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GERMAINE
(kreunend)

Ik smeek u op mijn beide knieën, meneer Franklin, zeg het haar! Zeg het haar! Zeg
het haar! Zij houdt van u! Zij zal naar u luisteren.! U gehoorzamen! Denkt aan uw
eigen moeder, aan uw zuster, aan alles wat gij lief hebt en vereert.
FRANKLIN

Maar, mevrouw, ik ben toch geen misdadiger!
SUSI
(met schorre stem)

Blijf bij mij!
GERMAINE

Neen, neen, gij zijt geen misdadiger, maar gij zijt de oudste, gij hebt ondervinding
van het leven en zij niet; gij moet de verstandigste zijn. Gij moet haar rede doen
verstaan.
(snikt)

O! help mij, meneer Van Paemel; help mij, ik bid u, ik smeek u, help mij, en ik zal
alles voor u doen! Ik heb maar één kind, maar één dochter; ontneemt ze mij niet! Ik
lig hier smeekend op mijn knieën vóór uw voeten, ik, baronesse de Villermont de
Wilde, op haar knieën vóór de
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voeten van den kleinzoon van Vader Van Paemel! Ik smeek u met gevouwen handen
om genade voor mijn dochter.
MAURICE
(ruw op, met gemikten revolver)

Wat is dat hier? Wat gebeurt er hier?
(Met een angstgil vliegt Germaine overeind) (tot Franklin)

Gij hier! Wat doet gij hier, meneer?
FRANKLIN
(eensklaps kalm; de armen over de borst gekruist)

Schiet maar, meneer! Schiet maar! 't Zal mij een verlossing zijn!
SUSI
(razend toesnellend)

Schiet niet! Of schiet op mij!
MAURICE

Weg, gij!
GERMAINE
(met een angstgil)

Schiet niet!
MAURICE
(tot Franklin)

Ik vraag u, meneer, wat gij hier doet, bij mijn vrouw, bij mijn dochter.
SUSI

Ik ga met hem mee. Ik vlucht met hem. Ik word zijn vrouw!
GERMAINE
(smeekend, met gevouwen handen)

Susi! Susi!...
MAURICE
(razend)

Gij, zijn vrouw! Gij! Nooit! Nooit! Zoolang ik leef!
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(tot Franklin)

Ik vraag u nog eens voor het allerlaatst, meneer, wat gij hier doet. Zult ge mij eindelijk
antwoorden of moet ik u als een dolle hond neerschieten?
FRANKLIN

Schiet maar, meneer, schiet!
GERMAINE

Schiet niet!
SUSI

Moordenaar als ge 't doet!
GERMAINE
(tot Franklin)

Ik smeek u nog eens, meneer, zeg gij het haar toch, dat het niet kan. Al was 't maar
voor één enkele dag, al was 't maar voor één enkel uur, zeg haar dat ze met haar
ouders terug gaat.
FRANKLIN
(zacht)

Susi...
SUSI
(schreiend)

Ge verstoot mij.
FRANKLIN

Neen, Susi; O, neen! Nooit! Nooit! Maar ga nu met uw ouders terug. 't Is beter.
Maurice laat zijn revolver zakken.

SUSI
(snikkend)

Ik zal u nooit meer zien.
FRANKLIN

Ik zweer u op wat mij het liefst op aarde is dat ik terug zal komen.
SUSI

Wanneer?
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FRANKLIN

Na enkele maanden.
GERMAINE

Kom, Susi; kom kind.
SUSI
(snikkend met Germaine en Maurice langzaam af)

Het zal mijn dood zijn!... Mijn dood!... Mijn dood!
VEERMANS
(van achter de auto komend)

God! Wat 'n scène! Ik sta ervan te beven.
FRANKLIN

Ik ben op, uitgeput; ik kan niet meer!
VEERMANS

Ga even rusten in de auto.
(leidt hem wankelend naar den wagen)

FRANKLIN

Wat moet ik nu doen? Ik ben radeloos... radeloos!
(houdt beide handen vóór zijn aangezicht en snikt)

Geruisch achter de schermen en Susi wild weer op.

FRANKLIN
(met een gil)

Susi!... Wat is er?
SUSI
(angstig; schor)

Franklin!... Franklin!... Ik kan niet. Dood mij liever! Ik ben weer gevlucht! Neem
mij mee of ik spring in den vijver!
FRANKLIN
(als waanzinnig gillend)
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Susi!...
Hij springt naar haar toe, tilt haar op en draagt haar in de auto die met hen wegrijdt.

SCHERM
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