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Inleiding.
In 1890 plaatste Willem Rogghé in het Nederlandsch Museum eene bijdrage over
‘het Nederlandsch Tooneel te Gent’, getrokken, zooals hij in nota meedeelde, uit
zijne onuitgegeven ‘Gedenkbladen’. Het stuk was een veropenbaring voor ons. Wij
die den schrijver goed kenden en voor wien, meenden wij, hij geene geheimen van
dien aard had, vernamen aldus voor het eerst, dat hij zulk een werk geschreven had
of aan het schrijven was. Wij waren daarom niet minder ingenomen met zijn plan
en met de proeve van uitvoering, die hij geleverd had; wij drongen aan, opdat hij
zou voortgaan en verzochten hem toelating om het voltooide boek bij het bestuur
van het Taalverbond ter uitgave aan te bieden. Hij was eenigszins verlegen met het
voorstel, niet volkomen voldaan over zijn werk; hij vroeg uitstel, tijd tot nazien en
hertoetsen.
Op mijn herhaald aandringen kreeg ik eindelijk het
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handschrift in handen en onderwierp het aan de Commissie van onderzoek, ingesteld
door het Taalverbond. Deze was het met mij eens, dat het boek belangwekkend was
in hooge mate en stellig diende uitgegeven te worden. Toen ik die beslissing
overbracht aan Willem Rogghé, meende ik als mijn eigen overtuiging, gedeeld door
de medeleden, die het handschrift gelezen hadden, hem te moeten aanraden het eerste
hoofdstuk, handelende over zijn grootvader, die in de verleden eeuw te Aalst een
zekere bekendheid had genoten als verzenmaker en als muzikant, te laten wegvallen,
daar het niet behoorde tot zijn onderwerp. Hoe behoedzaam die vriendenraad was
gegeven, en met welke welgemeende getuigenissen van waardeering voor de overige
deelen die onbeduidende voorbehouding was gemaakt, de schrijver zag er eene
staving in van zijn ongunstig oordeel over zijne autobiographie, de vroegere aarzeling
nam weer de bovenhand, hij zou zich eens bepeinzen en intusschentijd het handschrift
nog wat ter zijde leggen. Dit laatste gebeurde: de papieren bundeltjes gingen de schuif
in en kwamen er in zijn leven niet meer uit. Eerst na zijn overlijden en met de
toestemming zijner weduwe hebben wij ze te voorschijn gehaald en ter pers gelegd.
Bijzonder veel weten wij niet over het ontstaan van het werk. Ik vermoed, dat de
eerste gedachte ervan bij den schrijver opkwam door het lezen van Mijn Gedenkboek
dat Frans-Edmond Lauwers, een liefhebberend tooneelist, te Gent geboren, in 1887
liet verschijnen. Hoe kunsteloos van vorm, hoe alledaagsch van inhoud dit
Gedenkboek ook was, het sprak dan toch over tijden en gebeurtenissen en soms ook
over menschen, die belangstelling wekken, en het ging niet onopgemerkt voorbij.
Het bewees vooral wat dankbare stof mededeelingen over gewichtiger zaken, uit de
eigen herin-
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neringen geput, met ingenomenheid en in boeienden trant behandeld, konden
opleveren.
Willem Rogghé was toen zoowat de deken der Gentsche Vlaamschgezinden
geworden, hij had met heel zijn ziel de jaren van worsteling voor de taalrechten
medegeleefd, hij had van nabij zoo menigen ouderen en jongeren strijder gekend,
en van die daden en die menschen, die, wegdoemende in het verleden, zachtjes aan
met den stralenkrans van het heldhaftige omgloord werden, zou hij vertellen. Hij
zelf en zijne eenvoudige, maar eervolle levensgeschiedenis van medekamper in den
grooten strijd, van belangstellende in de kunsten, van schrijver en politiek man, zou
de draad wezen, die liep door zijn verhaal.
In 1888 begon hij zijne levensherinneringen op het papier te brengen; hij werkte
er aan tot in 1892; toen gebeurde wat ik hooger vertelde en ging het handschrift voor
goed de schuif in. Wij kregen het onvoltooid in handen. De meeste deelen hadden
wel hun bepaalden en afgewerkten vorm verkregen; enkele hoofdstukken waren
alleen in potlood geschreven, maar toch volledig; voor sommige deelen waren nota's
bijeengebracht, die niet tot een geheel waren afgewerkt. Wij hebben enkel de voltooide
hoofdstukken of brokken laten drukken; het weglaten der fragmenten schaadt in
geenen deele aan de volledigheid van hetgene wij uitgeven.
Zooals het hier is achten wij het boek een zeer belangrijke bijdrage tot de
geschiedenis der Vlaamsche Beweging. Er is nog zooveel te zeggen over het ontwaken
van den nationalen geest in onze streken, nog zoovelerlei in- en toelichtingen te
verschaffen over menschen en dingen, dat wij dankbaar moeten ontvangen alle
bouwstoffen, die het bewerken eener volledige geschiedenis van dit zoo merkwaardig
tijdperk uit onze
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volksgeschiedenis kunnen vergemakkelijken. Geene getuigenissen voorzeker zijn
kostelijker dan die van hen, die gemengd geweest zijn in den strijd der eerste jaren,
die gejuicht hebben bij elke zegepraal, hoe klein ook, behaald op den vijandigen
geest en op de vijandige menschen; van hen, die verontwaardigd opgestaan zijn en
jarenlang vruchteloos storm geloopen hebben tegen de onverschilligheid der eenen,
de hatelijkheden der anderen, tegen het domme opzet van de meesten om ons volk
te verfranschen. Willem Rogghé doet ons op aangrijpende wijze die afwisseling van
zegepraal en teleurstelling, van jubelen en treuren medeleven, die geestdrift voelen
der eerste ontwaking tot een nieuw leven, dien gloed van het jonge geloof, zoo zwak
aan uiterlijke kracht, zoo machtig door het bewustzijn van zijn goede recht. Zijn boek
schrijvende wilde hij een laatsten dienst bewijzen aan de zaak, voor welke hij geleefd
had, en wij zijn gelukkig hem, al zij het dan ook halvelings tegen zijnen wil, na zijn
heengaan in staat te stellen dezen zijnen hartewensch te vervullen.
Wie de man was die dit boek schreef en wat hij deed verhaalt hij zelf te breedvoerig
en te trouw dan dat wij nog eens hetzelfde thema zouden hernemen. Het zij ons enkel
geoorloofd eenige trekken van zijn karakter te doen uitkomen en een woord over
zijn letterarbeid te reppen, twee onderwerpen, waarvan de behandeling hem uit den
aard der zaak ontzegd was.
Toen ik hem te Gent leerde kennen in een der laatste dagen van September in 1866
had hij reeds de jaren van zorg en kommer achter den rug; hij was een welstellend
handelaar geworden, en opgeruimd en vriendelijk ontving hij mij toen ik de
schoolboeken kwam koopen, die ik weldra als leeraar aan het Athenaeum zou noodig
hebben. Opgeruimd en vriendelijk heb ik
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hem ook gekend gedurende de dertig jaar, dat ik het geluk had als vriend met hem
om te gaan.
Zijn karakter had meer dan eene zijde, maar geen enkelen hoek. Wat alles
overheerschte was zijne goedheid, zijne zachtmoedigheid, zijne dienstvaardigheid.
Hij was gelukkig in het geluk van anderen, vroolijk in de vreugde van wie hem
omgaven. Een bitter woord, een scherpe aanmerking, een hardheid zou hij niemand
toegeduwd hebben; voorkomend zijn, welwillend, behulpzaam, lag in zijne natuur.
Geen gastvrijer huis dan het zijne, wie er kwam was er welkom, wie er eens geweest
was keerde er gaarne terug, verzekerd er altijd vriendelijke gezichten en een
aangenaam onthaal te vinden. Zijn grootste vreugd was een vriendenhand te mogen
drukken, in gezelschap van oudere en jongere bekenden zijn hart op te halen aan
opgewekten kout.
Goedheid was echter bij hem geen zwakheid, noch lijdzaamheid van karakter.
Wie zijn Gedenkbladen leest en wie zich zijn medewerken aan ‘Baas Kimpe’ en aan
zoo menig ander strijdblad herinnert, weet genoeg hoe levendig en hoe puntig zijn
geest was, hoe hij moedig uitkwam voor zijne overtuiging en die met klem en
geestdrift verdedigde waar zij werd aangevallen. Dat hij er niet tegenopzag den vijand
in zijn kamp te gaan aanvallen blijkt al even duidelijk uit zijne schriften. De man,
die doorgaans zoo gemoedelijk praatte aan tafel, en zooveel hield van scherts en
boert, werd geheel anders wanneer een ernstig onderwerp ter spraak kwam of wanneer
hij lucht gaf aan zijn innigst gevoel. Dan trad de romantieker van de jaren dertig in
zijn lichtlaaien gloed te voorschijn, hij werd meegesleept door zijn hart, door zijn
verjongden strijdlust en zijn toon werd lyrisch. De geestdriftige Vlaming trad in de
plaats van den gezelligen kouter, van den pretlievenden
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makker; de vrijdenker beleed luidop zijne overtuiging, die zijn geloof en zijn
godsdienst was.
Hij was niet alleen een overtuigde Vlaamschgezinde, hij was ook een vrijzinnige,
een liberaal uit den heele. De kamp om het taalrecht moest al te dikwijls tot het
theoretische beperkt blijven en gestreden worden in dagbladartikels of redevoeringen
voor partijgenooten gehouden; zelden of nooit speelden de verdedigers der taalrechten
een gewichtige rol in de politieke verkiezingen. De werkelijke strijd was tusschen
katholiek en liberaal en in dien strijd nam Willem Rogghé, een menschenleven lang,
een aanzienlijk deel; hij droeg het zijne bij met toewijding, met opoffering,
onvermoeid tot hardnekkigheid. Hij betreurde wel de kortzichtigheid, de verblindheid,
die de liberalen niet liet bemerken, dat zonder ontwikkeling der volksklasse er geene
hoop was voor de partij van den vooruitgang en dat er geen ontwikkeling mogelijk
was buiten de moedertaal; hij betreurde de afzondering waarin de verfranschte hoogere
standen met de Vlaamsch geblevene burgerij en werkende klas bleven, maar als
zoovele anderen hoopte hij dat de oogen der verdwaalden zouden opengegaan zijn
en het hun duidelijk zou worden, dat wie zich vervreemdt van zijn volk dit volk niet
dienen kan, er niet kan mee samengaan. De tijd deed deze waarheid doorschemeren
voor de hardnekkigsten, klaarder uitkomen voor de redelijksten, toen het eilaas! te
laat was geworden voor de liberale partij,
Willem Rogghé, de man van overtuiging, van toewijding aan de hoogere en
algemeene belangen van zijn volk, was door zijn bedrijf en door de eischen van het
leven een handelaar, in zijn vak altijd bedacht op zaken, altijd werkzaam om uit te
voeren wat hij overlegd had. Hierin was hij de kalme berekenaar, die vereischt werd
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en wat hij zelf van zijn handel verhaalt en het feit dat hij op korte jaren er een
burgersfortuin in bijeenbracht, leveren een voldoende bewijs van zijn ijver en
degelijkheid.
Maar hij was ook een kunstenaar. Zelfs in de moeilijke dagen, toen hij moest
rondkomen met een karig arbeidersloon, dacht hij aan letteren, aan tooneel, aan zang;
later vond hij genoegen in beeldende kunst en deze zijne liefhebberij bleef hem tot
het einde zijns levens bij, aangroeiende van jaar tot jaar. Zijn reisverhalen, in dit
boek herdrukt en zijn bezoeken aan de Museums van Pesth en Munchen herdenkende,
getuigen ervan, hoe hij ingenomen was met de oude vaderlandsche schilderschool;
zijne artikels in verscheidene tijdschriften bewijzen, dat kennis en smaak van moderne
kunst bij hem niet minder ontwikkeld waren. En niet enkel onze vroegere en
tegenwoordige schilders trokken hem aan. In de redevoering, die hij uitsprak op de
prijsuitreiking der Academie van Teeken- en Bouwkunde te Gent, van wier
bestuurraad hij lid was genoemd, prees hij ten hoogste de kunstnijverheid aan; in
den Gemeenteraad van Gent, in het weekblad ‘het Volksbelang’ ijverde hij
onvermoeid voor de bewaring en herstelling der oude gebouwen van Gent en voor
de kunstige verfraaiing der stad. In zijne Promenades historiques et topographiques
dans la ville de Gand (Hoste 1883), een werk, dat hij voor den boekhandel schreef,
vond hij op elke bladzijde gelegenheid bewijzen te leveren van zijn kennis en
getuigenis af te leggen van zijne vereering der kunst in hare verschillende uitingen.
Toen hij den handel verlaten had was bij hem de zin voor een kunstliefhebberij
wakker geworden, waarin hij zijn vorig bedrijf ten minste in een zijner vormen kon
uitoefenen. Hij werd een hartstochtelijke verzamelaar van oude prenten. Die lust in
‘de papieren kunst’
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zooals Kramm het noemde, moet hem aangewaaid zijn bij onzen vriend Sunaert, een
ijverige zoeker naar gravuren van elken aard. Ik herinner mij daar met hem menig
uur gesleten te hebben in het doorbladeren der portefeuilles, ik vol bewondering voor
de klassieke kopersneden der Rubensche school, hij meer ingenomen met de etsen
der Hollandsche meesters. Toen wij Duitschland doorreisden, liep hij geen winkel
van oudheden of kunst voorbij zonder er te gaan vragen naar ‘Kupferstiche und
Radirungen’ en zonder nauwkeurig de bundels te doorsnuffelen, die hem hier en daar
werden voorgelegd. En zoo deed hij later en elders, in winkels en in koopdagen; hij
studeerde werken over het vak, pluisde catalogussen van veilingen en kunsthandelaars
uit en bracht op den duur eene zeer rijke verzameling van kopersneden en etsen
bijeen.
Zijn huis was gastvrij voor eenieder, maar voor namelijk voor letterkundigen en
voor kunstenaars. Vertegenwoordigers van een drietal geslachten van schilders en
beeldhouwers zijn daar trouwe bezoekers geweest. Voor mijn deel heb ik er gedurende
mijn verblijf te Gent verkeerd met de gebroeders de Vriendt, met Louis Tytgadt en
met den heengeganen, maar onvergetelijken Gustaaf Den Duyts, den edelen mensch,
den uitstekenden kunstenaar. Een woord van aanmoediging, van belangstelling en
vriendschap vonden er de aankomenden, een woord van vereering de reeds gelukten.
Allen gevoelden zich thuis in de woning van den goedronden Vlaming, die zoo warm
over zijne en hunne idealen sprak en nevens wien zij om de eere des huizes op te
houden zijn verafgood vrouwtje vonden, die hen met evenveel voorkomendheid
onthaalde en omringde.
Hij mocht meepraten over kunst. Zonder eigenlijk wetenschappelijke studie over
het vak gedaan te hebben,
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had hij zooveel en zoo goed gezien en met zooveel aandacht gelezen, dat zijn smaak
op gezonde en ruime wijze was ontwikkeld. Zijne kennissen, van prenten in het
bijzonder en van kunst in het algemeen, waren recht degelijk geworden. En hij bezat
het heilige vuur, de lust om meer te weten, de liefde, die klaar doet zien en
gemakkelijk doet leeren.
Zijn eerste droom zal wel geweest zijn zich een naam als letterkundige te maken.
Men heeft zich maar het ontzag te herinneren waarmede hij als drukkers-leerjongen
de groote en kleine helden uit de letterwereld dier dagen naderde, de ontroering, die
hem aangreep, toen hij door vader Rens ontvangen en gekapitteld werd, om te
begrijpen, dat in die tijden de roem van Vlaamschen schrijver zijn hoogste ideaal
was. Hij begon dan ook als de beginnelingen dier dagen: mededingen in poëtelijke
prijskampen en plaatsen van versjes in tijdschriften1). Het deelnemen aan wedstrijden
liep mee;
1) Wij vinden van hem in ‘de Eendracht’:
1847.

Waerom ik niet zing. - Lentelied.

1848.

Verbeiden. - 's Kastelijns
liefdeverklaring.

1849.

Ledeganck's gedenkteeken
plechtstatig ingehuldigd.

1852.

Jubeldicht.

In ‘het Taelverbond’:
1847.

Verknochtheid. - Neemt wel acht.

1848.

De Eik. - Mijn rozelaer.

1849-50.

De vluchtige starren.

1853.

Hebt gij geen maegdelijn gezien.

In ‘het Nederduitsch Letterkundig Jaarboekje’:
1848.

De Dauwdrop.

1849.

Een Herfstmorgen.

1850.

De Echo. - Roos en Viool.

1852.

Het Melkmeisje.

1853.

Heur laetste Lente. - Het Nichtje van
Oom Pastor.

1854.

De laetste dichter.

In ‘het Nederlandsch Museum’:
1877.

Genieten. - Aan een klavierspeler.

1878.

Daar op den stroom drijft eene
bloem.

1880.

Verdiende ik zoo'n straf.
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de gedichtjes werden graag opgenomen in de beste weeken maandbladen; verscheiden
zijner zangerige liedjes werden op muziek gezet door Karel Miry en anderen. Maar
veel verder ging het niet op den weg naar den Parnassus. In zijn latere jaren maakte
hij nog tal van versjes voor de politieke bladen, voor zijne vrouw, voor zijne vrienden:
gelegenheidstukjes niet bestemd om in een bundel samengebracht te worden. De
gedichten zijner jeugd zijn doortrokken van de toen heerschende gevoeligheid of
ademen warmen vaderlandschen geest; later wordt hij meer zich zelve en neemt zijn
hartelijke gemoedelijkheid en zijn opgewekte humor den boventoon. Van dien laatsten
trant is zijn belangrijkste proeve het stuk ‘In Saksisch Zwitserland’, dat wij in dezen
bundel overdrukken.
In zijne vroege jaren, toen hij niet-spelend lid der

1881.

Aan eene trotsche (vertaald uit het
Fransch). - Drie Smeden. - 't Wordt
avond.

1884.

Eene vondst.

Verder verschenen nog:
Breydel op den Groningen Kouter (dramatische alleenspraek in verzen) in ‘Gedichten en
uitgalmingen’ bekroonde en onbekroonde lettervruchten, ingezonden ten plegtigen wedstryde
van dicht- en letterkunde door de aloude maetschappij de Goudbloem. St. Nicolaas 1849.
Een gelukkig landeken. Liedeken. 1857.
Twee frankskens.-In: ‘Vlaamsche liedjes.’ Antwerpen Fr. Adams 1857.
Iets in Bretonsch-Vlaamsch aan de Frandre libérale. Gedicht. 1889.
Vaderlandsche hymne (Hulde aan H.H.M.M. den Koning en de Koningin der Belgen en aan
hoogstderzelver familie. Gedicht. Muziek van Jos. Mengal. 1850.
Roos en viool. In ‘Vlaamsche poëzie’. Bloemlezing uit de werken der Zuid-Nederlandsche
dichters van onzen tijd door J.J.A. Gouverneur en W. Hecker. Groningen 1852.
Antwoord eens Belgs aan Mr. Granier de Cassagnac. Naer het Fransch van A. Clesse.
Liedeken. Gent 1852.
Couplets en Naemdicht in Gedichten en liederen voorgedragen ter gou den bruiloft van
doktoor Eugeen-Joseph Hulin en zijner gezelnede Maria-Joanna Blomme. Gent, April 1852.
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Fonteine was, schreef hij voor die oude Gentsche maatschappij verscheiden stukken,
die opgevoerd maar niet gedrukt weerden: Peter de Groote te Spa, blijspel met zang
in twee bedrijven, voor het eerst opgevoerd den 11n Januari 1846; de Straatjongen
van Parijs, blijspel in twee bedrijven, naar het Fransch, vertoond in 1846; Filippina
van Vlaanderen, dramatische alleenspraak in verzen, 1846: de Slaapkameraad,
tooneelspel in een bedrijf, naar het Fransch, vertoond den 15n Maart 1847; Oorlog
en Vrede, tooneelspel in één bedrijf, naar het Fransch, 1847.
Hij werd vooral een prozaschrijver; maar hij had het te druk met zijne couranten
en met zijne stoffelijke bezigheden om nog veel aan eigenlijke letterkunde te kunnen
denken of doen, en zoo verdampte zijn jongelingsdroom voor de eischen van het
werkelijk leven. Hij schreef zeer veel, in gemakkelijken en levendigen trant. In de
‘Gazette van Gent’, ‘het Morgenblad’, ‘het Vaderland’, ‘Baas Kimpe’, ‘het
Volksbelang’, ‘de Goudmijn des Landmans’, ‘Het Nieuws van den Dag’ (Amsterdam),
werkte hij minder of meerder jaren lang en regelmatig mede. In later tijden kwam
de jonge schrijflust weer boven, hij was nu een man, practisch van aard en doel,
geworden, en zijne geoefendheid van journalist met zijn lust tot meerder kennen en
zijn vereering van den fraaien vorm versmeltende, leverde hij tal van artikels over
kunst en letteren aan ‘het Jaarboek van het Willemsfonds’, aan ‘het Nederlandsch
Museum’ en aan ‘de Vlaamsche school’1). De warme opgewekte toon, dien men ook
in

1) Van zijne afzonderlijk herdrukte bijdragen in proza kennen wij, behalve de Reisverhalen,
die wij in de Gedenkbladen opnemen, uit ‘Het Nederlandsch Museum’: Uit de kunstwereld,
1876, Liberale dagbladen voor het platte land, 1878, het Intellectueel leven van Keizer Karel,
1886; de Salon van Gent, 1877; uit de ‘Jaarboeken van het Willemsfonds’: Het Laatst Oordeel
schilderij van Rafael van Coxcie, 1883; uit ‘de Vlaamsche School’: Nabur Martins, 1891.
Buitendien verschenen nog afzonderlijk: Gedenkteeken opgericht aan de nagedachtenis van
Jozef Pauwels, 1878. - Redevoering gehouden op de prijsuitreiking der Koninklijke Academie
van Teeken- en Bouwkunde te Gent op 20 September 1890.
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zijn Gedenkbladen vindt, kenmerkt al die schriften. Zijne vrienden alleen weten welk
hartelijke en geestige brievenschrijver hij was. Uit stukken als zijn ‘Intellectueel
leven van Keizer Karel’ blijkt, hoe hij een zeer ingewikkeld onderwerp, dat vreemd
was aan zijne gewone bemoeiingen, volkomen wist meester te worden en met
helderheid uiteenzette.
Hij bleef werkzaam tot zijn laatste levensuur naderde. Een hartziekte, die
langzamerhand had toegenomen, rukte hem weg den 30n September 1896.
Naar zijne rustplaats op het stedelijk kerkhof van Gent, vergezelden wij drie dagen
later den goeden Vlaming, den braven mensch, den trouwen vriend.
MAX ROOSES.
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I.
Hoe ik naar Gent kwam.
Ik werd den 2n Augustus 1824 te Aalst geboren. Wat hier volgt, ik weet het wel, kan
als herinneringen enkel eenig belang voor mij bevatten; ik heb het als kind hard
gehad, maar dat ik mij boven heb kunnen helpen, daarop ben ik toch zoo wat trotsch.
Misschien kan een en ander wat Brave Hendrikachtig schijnen; maar langs eenen
anderen kant zal het eens te meer toonen, wat een kind des volks door zelfhelp en
taaie volharding vermag. Ik vertel.
In het ouderlijk huis ging het niet voorspoedig; het kostte moeite om in de behoeften
van het steeds aangroeiende gezin te voorzien. Ik was de oudste zoon. In het begin
van 1835 deden mijne ouders een uitstapje naar Gent. Toen zij des anderendaags
terugkwamen, zag ik dat mijne moeder geweldig was aangedaan en deerlijk moest
geweend hebben. Het scheen mij toe, dat zij mij
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nog meer liefkoosde dan naar gewoonte - want ik was haar troetelkind - maar in die
uitingen van haar moederlijke liefde lag er ditmaal iets zoo zonderbaar weemoedigs,
dat ik er zelf diep over ontroerd geraakte.
Weldra hoorde ik het geheim. Onder eenen vloed van tranen en snikken meldde
zij mij dat ik - tienjarig kind - het ouderlijke huis zou verlaten, om te beginnen werken.
Vader had te Gent voor mij op de drukkerij der Gazette van Gent bezigheid gevonden,
en reeds den volgenden Zondag zou men mij derwaarts leiden, om den Maandag op
mijn werk te zijn. Ik zou bij moeders zuster gaan inwonen.
Des Maandags was ik op de drukkerij. Weinig scheelde het of ik mocht terugkeeren
van waar ik kwam. Ik was nog zoo klein dat ik zelfs aan den laagsten rayon, de
letterkast, niet kon reiken. De meestergast deed het den heer Vanderhaeghen
opmerken; deze was bezig met mij te zeggen dat ik enkel als loopjongen zou kunnen
benuttigd worden, tot ik zou gegroeid zijn, toen zijne vrouw er tusschen kwam en
als mijne beschermster optrad. Zij vroeg mij of ik wezenlijk reeds goed kon ‘zetten’
gelijk mijn vader het verzekerd had, en op mijn bevestigend antwoord sprak zij:
‘Manneken, ik zal u mijn voetbanksken geven.’
Ik was gered, en voelde mij - zoo bitter jong aan den arbeid gekluisterden knaap
- hoogst gelukkig over de bijzondere genegenheid, die mij door ‘madame’ reeds van
den beginne af werd bewezen; die voorkomendheid bleef zij mij immer betoonen,
en wederkeerig droeg ik haar eene grenzelooze achting toe. Ook gedurende het derde
eener eeuw bleef ik op hare drukkerij, en vooral toen zij weduwe was geworden,
vond ik gelegenheid om in voor haar moeielijke oogenblikken, haar blijken mijner
diepe verkleefdheid te geven... Het banksken werd aange-
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bracht, de mij door vader medegegeven zettershaak op ‘justificatie’ gesteld, en een
stukje gedrukte copie voor mij op een visorium gestoken. Mijnheer en Madame
Vanderhaeghen met den prote stonden achter mij, al de letterzetters hadden de oogen
op mij gericht, de kleine werkgezel was een voorwerp van nieuwsgierigheid. Met
zeker oog las ik mijne copie, met vluggen greep haalde ik de letters bij, en niet zonder
kinderlijken trots hoorde ik een gelach van verbaasdheid en tevredenheid rond mij
opgaan.
Mijne vlugheid had nochtans een zeer natuurlijke oorzaak. Buiten de schooluren,
was ik steeds bij mijnen vader, die letterzetter was op de drukkerij van den heer
Spitaels-Schuermans te Aalst, en daar vermaakte ik mij honderdmaal beter met het
letterzetten dan met knikkers of hoepels op straat, zoodat ik eigenlijk reeds twee,
drie jaar op den ‘stiel’ was, toen ik op de drukkerij te Gent aanlandde.
Den volgenden Zaterdag ging ik om mijn ‘week’. Het was madame die betaalde.
Oordeel over mijne blijdschap! Ik won 50 centimen daags, een ongewoon hoog loon
voor een kind van tien jaar, daar de beste en oudste letterzetters toen nauwelijks twee
franken daags verdienden.
50 centimen daags! Het was juist het kostgeld, dat mijne ouders voor mij aan tante
moesten betalen. Mag ik dus niet zeggen dat ik reeds op den ouderdom van elf jaar
‘mijn brood won.’
Verbaasd sta ik thans zelf, wanneer ik terugdenk aan mijn ongemeene
werkzaamheid in die jaren; ik kende bijna de nachtrust niet. Geregeld van 's morgens
zeven tot acht uren 's avonds voor de letterkast recht staande, zette ik mij dan
meermalen tot laat in den nacht op mijn kamerken aan de studie. Om zoo te zeggen
zonder ge-
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leerdheid uit Aalst gekomen, legde ik mij eerst toe op het beter leeren mijner
moedertaal, dan op het aanleeren van Fransch, Duitsch en Engelsch, dit alles natuurlijk
zonder meester. Ik voelde in mij iets dat steeds van hooger sprak, en langzaam aan
mocht ik mij in vorderingen verheugen.
Doch, niet alles lachte mij toe. Ik kreeg slechte maren van huis; mijn vader was
naar Turnhout gaan werken bij Brepols en moeder en kinderen zouden gaan gebrek
lijden, mijne goede, lieve moeder, die ik toch zoo beminde! Wat zou ik voor hen
doen met mijn gering dagloon? En toch wilde ik haar helpen.
De Gazette van Gent werd toen op eene handpers gedrukt, de eene helft voor de
post des avonds van zeven tot tien uren, de andere des anderdaags morgens, te
beginnen van vijf uren, voor de uitdeeling in de stad.
Dit laatste was buiten- of overwerk dat afzonderlijk betaald werd, en ik kreeg het
postje van inpakker, wat mij wekelijks een paar franken meerder loon verschafte.
Dat was reeds iets voor mijne moeder.
Hoe beulde ik mij af om wat meer geld te verdienen! Op Vanderhaeghen's drukkerij
was er veel werk, en zeer dikwijls was men er van 's morgens vijf tot 's avonds tien
uren aan den gang, soms tot middernacht.
Voor elke twee uren overwerk werd een kwart dag betaald, zoodanig dat de
gezellen, die het konden uithouden, soms weken hadden, die, in plaats van zes, voor
acht en negen werkdagen golden. Voor zulke buitenkansjes liet ik mij nooit zoeken;
altijd de eerste en de laatste, stond ik daar zes dagen achtereen gedurende vijftien,
enkele malen meer, uren recht aan de letterkast; genoeg om op 't einde zulker week
gebroken en geteisterd te zijn.
En toch wat deerde mij dit alles? Op het einde der
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week had ik aan overwerk zoo soms wel vier of vijf frank verdiend, een fortuintje
voor mijne arme moeder. Wie zou het in mijne plaats niet gedaan hebben?
En de Zondag was dan nog altijd geen rustdag! Bij zomertijd, kwamen moeder en
ik elkander dan geregeld om de veertien dagen te gemoet tot aan Oordeghem, voor
elk een weg van twee en een half uren gaans. Er waren toen nog geene spoorbanen,
wel diligences, maar dat kostte voor ons te duur. Wij kwamen halfwege samen. Nog
staat die plaats met het beeld mijner onvergetelijke moeder mij voor de oogen. De
breede steenweg loopt tusschen Quatrecht en Oordeghem dorp door een soort van
vallei, langs weerszijden door hoogopgewassen bosschen bezoomd. Van dit hooge
punt te Quatrecht ontwaart men over de vallei heen in het verschiet Oordeghem-dorp,
met zijne witte gevels en zijne roode daken. Hoe popelde mij op dit punt telkens het
harte, toen ik in de verte dadelijk de dierbare silhouette niet ontwaarde?
Zou zij niet komen, zou zij ziek wezen? - Maar dan, toen ik haar zag aannaderen,
toen onze zakdoeken wuifden als zegevanen op een feestgetij, toen zette ik het op
een loopen, om des te gauwer het hemelsch genot van een warmen moederkus te
smaken! Welke verlichting was het haar mij van hare smarten en tegenspoeden want zij was wezenlijk ongelukkig - te kunnen spreken!
Alsof ik een voorgevoel had dat de geliefde niet lang zou leven, was er iets in mij
dat mij gestadig naar haar dreef. Des winters zelfs ging ik haar om elken anderen
Zondag bezoeken. Den Zaterdagavond vertrok ik dan uit Gent, om half negen uur
werd voor mij de toen bestaande Keizerpoort geopend en eenzaam trok ik de lange
heirbaan naar Aalst op. Die tocht was mij
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eene echte marteling; vreesachtig was ik toen van natuur; in de nachtelijke stilte
maakte het minste gerucht mij bang, elk oogenblik verwachtte ik dat van achter een
boom een roover mij zou aanvallen; vooral aan dien diepen weg, met zijn sombere
zijwanden van donkere boomen, bekroop mij eene doodelijke gejaagdheid; ik weet
nog dat ik telkens het op een loopen zette alsof de duivels mij hadden nagejaagd, en
toen ik, druipend van het angstzweet, de huizen van het dorp bereikte, kreeg ik een
gevoel alsof ik aan den dood was ontsnapt.
Zoo, door vrees en visioenen voortgezweept, legde ik gewoonlijk in vier uren den
weg van Gent naar Aalst af, die vijf uren bedraagt, en tusschen twaalf en een uur
klopte ik aan moeders huizeken. De lichtstrepen door de luiken hadden mij reeds
gezegd dat zij op mij wachtte, en, zoodra wij elkander hadden omhelsd, gingen wij
aan het avondmaal, dat mij dampend wachtte en doorgaans bestond uit karnemelkpap
en boterhammen. Hoe spoedig waren de angsten der reis, die ik haar nooit bekend
maakte, verdwenen onder den indruk dier goedige oogen, waaruit de volste
moederlijke liefde en de zaligste moederlijke teederheid mij toestraalden!
Die zomersche Zondag-, die wintersche nachtreizen zouden op dien voet niet
blijven voortduren. Gedurende twee jaar sukkelde moeder aan eene tering. Op een
winterdag werd ik door een brief dadelijk naar huis geroepen; het was rond
middernacht toen ik er aankwam. Moeder leefde nog, doch zij lag roerloos sedert
den middag. Ik snel naar hare kamer en, op het hooren mijner stem, opent zij de
oogen. Ik grijp hare verstijfde handen, en terwijl zij die nog drukt, houdt zij hare
oogen eene lange wijle op mij gevestigd, zij lispelt nog een paar woorden. ‘Mijn
goede Willem!’ kwam er over
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hare lippen en daarop - als hadde zij in hare moederliefde de macht gevoeld om den
dood af te weren tot zij mij dit afscheidswoord had kunnen toespreken - daarop gaf
zij den geest.
Het was mijne laatste nachtreis naar Aalst!
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II.
Mijne leerjaren.
Vrij gelukkig was ik in mijn nederigen stand. Jaarlijks, op Paaschavond, werd er
geregeld aan de leerknapen opslag gegeven, die volgens hunne naarstigheid, of wel
10 of wel 25 centimen daags bedroeg. Die vermeerdering werd telkens door mijne
tante afgevorderd, en voor zakgeld kreeg ik tot mijn 19e jaar van haar 20 centimen
elken Zondag. Meesttijds werden die magere centjes den volgenden Zaterdag op de
‘prondelmarkt’ aan het kraam van Stappaert aan een of ander oud boekje verteerd.
Veel had ik onder het werken aan geleerdheid gewonnen; voor zelfoefening bestaat
er dan ook geen betere school dan eene drukkerij. Mijn liefde voor de Vlaamsche
letteren schoot daar wortel. Daarbij had ik nog het geluk lessen en wenken te krijgen
van Theodoor Schellinck, den toenmaligen opsteller der Gazette
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van Gent, een zonderling postuur, maar in den grond een allerbraafste vent, die
geleerd en mededeelzaam was.
De heer Désiré Vanderhaeghen, mijn patroon, stond in vriendschapsbetrekkingen
met vele Vlaamsche letterkundigen, meest allen leden van de Taal is gansch het volk,
waarvan hij eerelid was. Menig Vlaamsch werk kwam bij hem van de pers. Mijn
grootste geluk was, wanneer ik van den eentonigen arbeid der Gazet kon afgeraken
en copie van een Nederlandsch boek krijgen. Wat mij vooral aantrok, waren gedichten.
Zoo zette ik aan Ledegancks Bloemen mijner Lente, aan dichtbundels van Vervier
en Frans Rens. De rythmus en het rijm, het meer zoetluidende van den gebonden
stijl, vervulden mijnen geest met een soort van muzikaal genot, en elk stuk had ik
van buiten geleerd, terwijl ik er aan zette.
Allengs begon ik ook met eigene rijmen te spelen, en na het dagwerk, met de pen
te wroeten.
Buiten Schellink, was er nog een tweede type op de drukkerij, namelijk Pieter
Verburgt, een letterzetter. Te rechte of ten onrechte beweerde de man van adellijke
afkomst te zijn; vol van die gedachte zocht hij voornaamheid op zijnen persoon te
leggen door waarlijk karikatuurachtige middelen. Klein van postuur, het aangezicht
bedekt met een vollen baard van ruig rosbruin haar, met eenen bril op den breeden
stompneus, wierp hij dien aapachtigen kop preutsch naar achter, en bij het gaan
strekte hij de beenen zoo stijf vooruit, alsof er geene geleding in zijne knieën hadde
bestaan. Zijne houding werd nog potsierlijker, door de gewoonte van zijn
onafscheidbaar rieten stokje recht tegen zijn lijf naar omhoog te houden, waardoor
hij niet slecht geleek aan een piot, die den reglementairen marsch uitvoerde. Deftigheid
ook op zijne kleeding willende leggen, volgde hij
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de mode telkens langs haren belachelijksten kant; daarbij was hij ongelukkig in de
keuze zijns kleermakers, want al wat hij aan had, was hem, gelijk men te Gent zegt,
met een kruisboog op het lijf geschoten.
Geen wonder dat zulk figuur met de straatjongens af te rekenen had; menigen
winter zagen wij hem, rood van gramschap, op het werkhuis aanlanden, gemerkt
door de sneeuwballen, waarmede hij onbarmhartig langs zijnen weg was beschoten
geworden.
De innerlijke Verburgt was al zoo koddig als de uiterlijke. Hij liefhebberde zoo
wat aan alles, schreef verzen, componeerde muziek, speelde guitaar, teekende en
schilderde, en op den koop toe, was hij verzamelaar van antiquiteiten en curiosa:
immers een echt veelkunstenaar, maar ongelukkiglijk liever een veelknutselaar, want
al wat hij deed getuigde van bespottelijke oppervlakkigheid. Onbeschrijflijk is de
pret, die wij, werkgezellen, aan dien nuchteren geleerde hadden. Vooral zijne collectie
gaf aanleiding tot de grappigste voorvallen. Elk gezel hielp hem bij het verzamelen
door het meebrengen van eene of andere ‘merkwaardigheid’. Het fonds zijner
verzameling bestond uit een karreelsteen van een of ander voornaam gebouw, dat
was afgebroken, uit een stuk verschroeiden balk van eene afgebrande woning, uit de
ondervest, of de eene of andere snuisterij van een voornaam persoon, op de
boedelveiling aangekocht, uit den wandelstok of de snuifdoos van dezen of genen
beruchten overledene en meer van dien aard.
Geen dag schier ging er voorbij of Verburgt verheugde zich in eene nieuwe gift
van zijne lustige werkgezellen. En wat liet de goede sul zich niet al in de handen
stoppen. Zoo herinner ik mij het volgende. Wij lazen in het nieuws van de Gazette,
dat een vermaard professor onzer hoogeschool was overleden. Een der werk-
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gezellen gaat ernstig bij Verburgt en zegt in de gelegenheid te zijn hem misschien
eene relikwie van den af lijvige te kunnen bezorgen, iets wat niet moeielijk was,
verzekerde hij hem, daar hij vrijde met de meid van den professor. Des anderen daags
kwam de guit met een strengje zilverwit haar, dat hij van zijn grootvaders hoofd had
mogen knippen, en dat Verburgt zorgvuldig in een wit papiertje vouwde, waarop hij
dan eene nota schreef, die ons bewees dat hij de fopperij had ‘geslikt.’
Eene andere grap. Een berucht misdadiger was geguillotineerd geworden. Een der
werkgezellen, zoon van een bediende in 't Rasphuis, sneed een knoop van zijne eigene
broek en stopte dien Verburgt in de hand, hem verzekerende dat zijn vader dien van
het kleed des veroordeelden had afgeknipt. Het zonderling document ging ook al in
de verzameling. En zoo was er gestadig wat nieuws.
Men reikhalsde naar het half uurtje schofttijd, wanneer Verburgt gewoonlijk zijne
‘kunsten’ ten beste gaf. Soms bracht hij zijne guitaar mede om een door hem op
eigen woorden gecomponeerd lied te zingen, gewoonlijk in sentimenteelen trant.
Nooit zal ik het belachelijk figuur vergeten van dien troubadour met zijne vooze
stem, terwijl hij op zijne vermolmde guitaar de onmogelijkste akkoorden tokkelde.
Men lachte zich kreupel.
Doch meesttijds vergastte Verburgt ons op de voorlezing zijner rijmelarijen. Nog
weet ik van eene uitgebreide reeks zinnebeelden, die hij in het net had geschreven
op groot kwarto papier en waarvan hij elk onderwerp bovenaan versierd had met
eene penteekening. Tekst en illustraties waren echt knoeiwerk, maar Verburgt betuigde
daarover hooge zelfvoldoening.
Mij begon op den duur die rommel te vervelen. Reeds was mijn smaak door de
lezing van Ledeganck, Bellami,
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Van Alphen en andere meesters gelouterd geraakt, en mijn geest tastte onzeker, maar
begeerig, naar het hoe en waarom van de zangerigheid hunner verzen. Eens dat
Verburgt weer met wat nieuws was opgekomen, zegde ik hem vlakaf dat hij niets
van verzenmaken kende.
Daarop een redetwist, die uitliep op eene uitdaging, doch eene van gansch
vreedzamen aard. Wij zouden elk, hij en ik, een gedicht schrijven en de overwonnene
zou aan de werkgezellen een ‘rondeken’ betalen, dat was voor elk eene pint bier.
Voor onderwerp werd aangeduid een gedicht op O'Connell, den grooten Ierschen
woelman, op wiens daden en woorden toen de aandacht van heel Europa was
gevestigd.
Ten gestelden dage waren wij klaar; en lazen wij in den zaligen schofttijd, ons
werk voor aan de jury, die bestond... uit het personeel der drukkerij. Mijne
pseudoalexandrijnen werden de beste gekeurd.
Had mijn stuk nu wezenlijk meer aan het lijf dan dat van Verburgt, of hadden de
gezellen, steeds er op uit hem te plagen, hem weder eenvoudig eene poets willen
spelen? Wat er van zij, twijfel rees in mijnen geest en, gelijktijdig, misschien wel
een greintje hoop dat er in mij iets van een dichter kon zitten.
Ik was er niet gerust op. Wie weet of er niet iets wezenlijk goeds in mijnen
bekroonden O'Connell zat, en of ik - opperste goed voor eenen beginneling - niet
weldra mijnen naam zou gedrukt zien staan? Honderdmaal streelde mij het plan om
mijn schrift aan het oordeel van eenen dichter, eenen wezenlijken, te onderwerpen,
maar de vrees van uitgelachen te worden, deed mij lang terugdeinzen. Eindelijk zou
ik het toch wagen, en bij vader Rens gaan aankloppen.
Frans Rens was de vriendelijkste en de gedienstigste
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mensch der wereld. Waarom hij, reeds van in den bloei des levens, den gemoedelijken
bijnaam van ‘vader’ kreeg, weet ik niet duidelijk. Was het om de echt vaderlijke
wijze, waarop hij de jonge schrijvers, die bij hem om raad kwamen, bejegende en
aanmoedigde? Of gaf zijn zoo wat pekensachtig voorkomen daartoe aanleiding?
Rens was ook geen Adonis. Zijne gestalte, die in de middelmaat bleef, droeg een
tamelijk groot hoofd, rijk voorzien van bruinros haar, maar steeds zoo zonderling
gekapt, dat men zou gezworen hebben dat hij eene pruik droeg; daarbij was zijn hals
kort en omwond hij dien met de bespottelijk groote zwarte halsdoeken van dien tijd,
waaruit dan een even groote witte hemdsband naar omhoog stak, zoodanig dat zijn
aangezicht maar tot aan den mond te zien was. Dit Platonisch-kalm gelaat, waar
zelden eene gemoedsaandoening op speelde, kenschetste zich door 's mans tic van
gestadig de lippen te roeren alsof hij aan iets zoog, terwijl zijne grijze oogskens
wegdoken onder het veelvuldig pinken. Doch, uitnemend zacht en goedaardig was
heel zijn persoon.
Op een zondagmorgen - ik had natuurlijk mijne beste plunje aangetrokken - stapte
ik dus naar de Koornlei, waar Rens de tweede verdieping van het huis op den hoek
der Breidelsteeg, langs den kant der brug bewoonde. Toen nog beambte bij het
financiewezen, werd hij later rijks-controleur over goud- en zilverwaren.
Op zijne kamer gekomen, vroeg ik den braven heer of ik hem een gedichtje mocht
ter lezing aanbieden, dat ik had geschreven. Rens die mij kende, want ik had hem
meermaals drukproeven gebracht, wenschte mij, zelfs voor hij mijn O'Connell had
gelezen, geluk met mijne poging en vertelde mij, blijkbaar tot bemoediging, van
Franklin, Béranger en anderen, die ook als letterzetters waren begonnen en door
zelfoefening
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zich roem en eer hadden verworven. Dan begon hij mijn stukje te lezen. Het beefde
alles aan mij, toen ik hem reeds van bij den aanvang het hoofd zag schudden en naar
zijne pen grijpen. Van in den eersten regel begon hij door te schrappen en verder
tusschen te schrijven en zoo, altijd zwijgend, ging het voort tot aan het einde. Ik
verwachtte mij stellig aan eene raadgeving om mijn tijd nuttiger te besteden; maar
tot mijne verbazing drukte vader Rens mij de hand, verzekerde mij dat ik dichterlijken
aanleg had, maar in mijne eerste poging erg tegen de prosodie had gezondigd.
Geen wonder! Het was de eerste maal mijns levens dat ik van het bestaan eener
prosodie hoorde! Ik moest hem zelfs de beteekenis van dat woord vragen. Hij legde
mij dan de reden zijner verbeteringen uit, gaf mij verder nog goede wenken en toonde
zich bereid mij altijd te willen helpen. Ik dacht dat de hemel voor mij openging, toen
hij mij verzocht een stukje voor het Letterkundig Jaarboekje te schrijven, waarvan
hij zoovele jaren de verzamelaar was.
Hoogst gelukkig verliet ik den braven man, reeds met een beter besef van de
letterkundige vereischten en met de streelende overtuiging dat iemand als Rens zich
gewaardigde mij zijne ondersteuning toe te zeggen.
Meer mannen van beteekenis had ik leeren kennen. Nieuws- en leergierig van
aard, was ik er steeds op uit om drukproeven te mogen dragen, waarmede ik
meermaals tot bij de schrijvers zelven kon doordringen om van die, in mijne oogon
halve goden, een woord te hooren.
Weldra zou ik mogen ondervinden hoevelen van hen wezenlijk belang stelden in
den jongen werkman, hoe zij mij door hunne vriendschap en hunne wenken moed
en volharding zouden inprenten.
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III.
De Gazette van Gent.
Toen ik op de drukkerij der Gazette van Gent kwam (1835), was Theodoor Schellinck
de eenige opsteller van dit blad.
Ik heb nog steeds dien type voor mijne oogen. Schraal van lichaam, bruin van vel,
met hoog opgestoken schouders en voorover gebogen hoofd, bewoog hij zijn lijf met
zonderlinge slingeringen, wat voortkwam van zijne misplooide magere beenen en
zijne teenen, die zoodanig naar omhoog gegroeid waren dat de toppen zijner verbazend
lange schoenen wel twee duim van den grond verwijderd bleven. Barbier of kapper
moeten nooit aan hem veel verdiend hebben, want gewoonlijk was zijn kin met
zwartgrijze stoppels bezet, en zijn haar dat hij lang droeg en achter zijne ooren schoof,
hing plat en vettig in zijnen nek, waar het op den kraag van zijnen jas, die van
jarenlange diensten getuigenis aflegde,
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eene laag dik smeer ging afwerpen. Tot kroon op dit alles diende een hooge hoed,
wiens vale tinten van het behoudend karakter zijns eigenaars getuigden.
Daarbij trok hij nog rare plooien in zijn reeds weinig appetijtig gezicht, door het
gestadig knauwen op en zuigen aan zijne tabakspruim, tengevolge welker liefhebberij
op de redactiekamer altijd een zandbaksken nevens zijnen stoel te zien was.
Maar, wat veel aan hem vergoedde, waren zijne levendige zwarte oogen, waar
schranderheid en minzaamheid uit straalden. En een begaafd mensch was hij
inderdaad: over alle kennissen wist hij mede te spreken, doch zijn lievelingsvak was
de historie. Latinist en paleograaf, snuffelde hij in oude perkamenten, vooral in die
der kerken. Onder andere werkte hij veel aan die der hoofdkerk van S. Baafs te Gent
en aan die van Akkerghem.
Het was Schellinck, die op de gedachte kwam van de ‘ephemeriden’, die jaren
lang in de Gazette van Gent onder den titel van elk nummer verschenen, en waarvan
de talrijke aanteekeningen alle door hem waren bijeengebracht en geschreven.
Onder andere grillen van dien zonderlingen, maar ongeloofelijk werkzamen man,
behoorde deze, dat hij een hekel had aan groote vellen papier. Zijne werktafel was
altijd ruim voorzien van hoopjes ‘snijlingen’, die hem uit de boekbinderij werden
aangebracht. Verbazend was het, hoeveel hij met zijne gewoonlijk stompe veder in
dicht op elkander gesloten lijnen op een strookje papier wist neer te schrijven.
Gelijk ik zegde, was de brave man mij zeer genegen. Menigen Zondag liet hij mij
toe bij hem aan huis te komen en daar, nevens hem aan zijne schrijftafel vond ik
voedsel voor mijne ontwakende weetgierigheid en gaf
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hij mij lessen en aanmoedigingen, waarvoor ik hem in dankbaar aandenken houdt.
Ongelukkig voor Schellinck was hij op lateren leeftijd zoo wat aan het ‘Kortnat’
verslaafd geraakt; hij liet meermaals na naar de Gazette te komen, het blad begon er
onder te lijden, tot eindelijk de goede Vanderhaeghen, zijn geduld verliezende,
Schellinck wegzond, die nadien vrij harde noten had te kraken.
Hoewel de Gazette van Gent uitsluitend een nieuwsen annoncenblad was, stelde
haar uitgever, de heer Désiré Vanderhaeghen, het bereidwillig open voor de artikels
der Vlaamschgezinde schrijvers; het had onder anderen de eer meermaals artikels
van vader Willems te ontvangen; later werd het als een soort van orgaan van de
maatschappij de Taal is gansch het Volk; uit die bron kwamen de dikwijls zeer
belangrijke verhandelingen over geschiedenis, kunst en taalwetenschap, die, eerst
als feuilleton, daarna afzonderlijk in kwarto-boekjes verschenen, onder den titel van:
Bijdragen der Gazette van Gent over Letteren, Kunsten en Wetenschappen. De meeste
daarin opgenomen stukken kwamen van Snellaert, Rens, Ledeganck, Van Duyse,
Spijers, Nolet de Brauwere en anderen, die daarmede hunne spreekbeurt in de Taal
is gansch het Volk hadden vervuld. In deze Bijdragen kan men het stuk vinden, op
de openingszitting dier maatschappij voorgelezen door Snellaert, wezende eene:
Verhandeling over het nadeelige van het niet beoefenen der Volkstaal, waarin hij,
met de gloeiende vaderlandsliefde, die hem in alles kenmerkte, op de gevaren wijst,
die door het versmaden der volkstaal de Vlaamsche gewesten bedreigen
De opvolger van Schellinck was een der medewerkers aan de Bijdragen, namelijk
Frederik-Antoon Spijers. In 1803 te Zevenaar (Gelderland) geboren, was hij naar
Gent
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gekomen om aan de hoogeschool te studeeren. Aan dezelfde school was hij als leeraar
van Grieksch en Duitsch aangesteld en later was hij met dezelfde vakken bij het
Gentsch Atheneum gelast geworden. Zeer geleerd man en keurig schrijver, hield hij
zich veel met Grieksche en Romeinsche Oudheid en Kunst bezig. Zoo ondernam hij
te Oudenaarde, waar hij eenigen tijd bestuurder van het rijkscollege was, de uitgave
van een tijdschrift over klassieke studiën: Minerva of de Fakkel der Oudheid, waarvan
enkel drie afleveringen verschenen. Een belangrijk werk had hij aangelegd, ten
gebruike der leerlingen van de teekenacademiën, waarvan wederom maar de eerste
deeltjes verschenen. Op zuiver literarisch gebied leverde hij een verhaaltje in den
trant van Zschokke en begon aan eene vertaling van Homerus' Ilias, die ook al na
het verschijnen van 't begin des derden zangs gestaakt werd.1)
In Spijers zaten de eigenschappen van een echt dagbladschrijver; vooral als polemist
had hij eene scherpe pen. En toch had de Gazette aan hem den geschikten man niet.
Leeraar aan het Atheneum en steeds met studiewerken bezig, wijdde hij maar zijne
snipperuurtjes aan het blad; daarbij kwam nog dat tusschen het Atheneum en de
redactiekamer hem een valstrik was gespannen. In de herberg het Wit Leeuwken op
de Graslei schonk men puiken Schiedam, en daar trok hem dagelijks zijne
Over-Moerdijksche natuur onweêrstaanbaar heen; daar zat hij, met de lange
Hollandsche pijp in den mond, uren lang, doch matig zich deugd te doen; daar schreef
hij de copie voor het blad, die een leerjongen, meermaals ik, ging afhalen. Ik weet
nog dat er dikwijls copie te kort was, in welk geval de

1) In 1846 verscheen een prospectus tot de uitgave van zijne volledige werken; doch deze zijn
niet verschenen.
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meestergast, Pieter de Groote, de gaten stopte met knipsel uit andere couranten, met
herhalingen van lange prospectussen of loopende advertentiën, welke doenwijze
stellig niet bijdroeg om de belangrijkheid en de faam der Gazette van Gent te
verhoogen.
Spijers had geen kloek gestel; lang en mager, scheen zijn smal aangezicht alleen
te bestaan uit een vrij grooten neus en eenen bril. De dood was niet toegevender voor
hem dan voor vele te jong gestorven mannen uit den eersten tijd onzer Beweging;
zij maaide hem weg op 42-jarigen leeftijd (7 April 1845).
Kort na den dood van Spijers, trof een andere tegenspoed de Gazette van Gent.
De algemeen beminde heer Vanderhaeghen, haar eigenaar, een zwaarlijvig mensch,
werd door eene lichaamsberoerte getroffen en in de hersens geraakt. Niet meer in
staat zijne zaken te drijven en zijne kinderen nog te jong zijnde viel de gansche last
op zijne echtgenoote, eene schrandere en werkzame vrouw, doch die natuurlijk voor
eene haar te zware taak stond, want hare drukkerij was toen de aanzienlijkste der
stad. Maanden lang bleef de heer Vanderhaeghen in dien ongelukkigen toestand; op
sommige oogenblikken wilde hij volstrekt naar de drukkerij, en dan zagen wij dit
lichaam zonder ziel in die zaal - waar hij zich vroeger zoo gelukkig gevoelde en zoo
werkzaam was, - ronddwalen, geleund op den arm van zijnen Broeder van Liefde.
Ik wil van dien broeder iets vertellen, hoewel het misschien niet wel past bij het
treurig onderwerp, dat ik daar aanvoerde. Op de Gazette van Gent was er een lieve
boerenjuffer als winkeldochter werkzaam; tot hare bezigheden behoorde het verzenden
der Gazet langs de post. Dat gebeurde des avonds en ik en een paar andere jonge
letterzetters waren haar daarbij behulpzaam. Niet
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weinig reikhalsden wij naar dit uurtje, om met dit poezelig, achttienjarig boerinnetje
wat te praten en te stoeien! Hoe kon het anders? 't Was immers jong bij jong. Maar
zie, op eens komt er storing in die pret, de Broeder van Liefde laat geen avond meer
voorbijgaan, of daar zit hij nevens de meid, kwansuis om ook haar wat te helpen;
maar wij worden gewaar dat hij haar zoo zonderling bekijkt, haar zoo extra-minzaam
toespreekt, en zelfs haar in de haast eens het handje drukt. Op den duur verveelt het
ons. Een complot wordt onder ons gesmeed. Boven manshoogte zijn er door heel de
werkzaal koorden gespannen, om het papier te drogen; juist boven broeders
geliefkoosde plaats, wordt een draad aan de koord geknoopt en onder aan dien draad
een vischhaak.
Ja, daar komt de langrok weêr aangedrenteld, daar zit hij weer, met zijne
gierenoogen zoekende het duifje te hypnotiseeren. Een van ons sluipt zachtjes achter
hem en gaat den haak in het oog zijner zwarte kalot schuiven. Kort daarop uit den
gang een luide kreet: ‘Broeder Livinus! broeder Livinus!’ 't Was het afgesproken
sein. Hij - denkelijk meenende dat er onraad met zijnen zieke was - springt ijlings
op, wipt bliksemsnel naar de deur en - de poets was gespeeld! - onder 't loopen springt
de muts hem van de kruin en daar hangt zij boven de werktafel te zwieren! Of wij
met die onnoozele plagerij plezier hadden!
Een onderzoek naar den dader werd ingesteld, doch, natuurlijk, niemand wist er
iets van. Sinds dien was broeder Livinus niet meer 's avonds op het werkhuis te zien;
doch in den dag was hij nog al eens te vinden in het kantoor der winkeldochter, waar
hij in zijn getijboek zat te lezen - of gebaarde te lezen.
Na Spijers, werd opsteller zekere advocaat Nierstrasz,
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maar het beterde er niet op, want als bekwaamheid reikte de man niet aan de enkels
zijner voorgangers, en bovendien had hij ook maar zijne snipperuren aan de Gazette
te wijden; dan werd David van Peene (later kostschoolhouder te Aalter) beproefd,
doch te licht bevonden; Edward Vermandel zou hem dan eenigen tijd opvolgen, maar
ook al, ik weet niet meer om welke reden, moest hij het opgeven; nog werkte daaraan
een taalleeraar, de heer Geselschap, tot eindelijk de redactie aan den meestergast der
drukkerij, Pieter De Groote, werd toevertrouwd.
Van dien De Groote heb ik een minder goed aandenken bewaard. Vooreerst de
man, die hoegenaamd geene letterkundige waarde had, was vreeselijk verwaand, in
zooverre dat hij er voornaamheid dacht bij te winnen door zich ‘leerling van Spijers’
te noemen; daarbij was hij norsch van karakter, en op mij in 't bijzonder had hij geen
goed oog. Ik heb altijd gemeend dat hij jaloersch was over mijnen letterkundigen
aanleg. Nu, veel was hem vergeven om reden van zijnen ziekelijken toestand; maar
het spijtigste van alles was dat de Gazette van Gent, die uiterst slordig werd
aaneengeflanst, zoowel wegkwijnde als haar opsteller.
Na lang lijden, stierf Pieter De Groote in Maart 1850.
Heewel een der jongste bedienden, had mevrouw Vanderhaeghen mij voorloopig
met het bestuur der drukkerij gelast en ook had ik reeds gedurende een paar weken
de Gazette bijeengebracht. Ik was in eene erge verlegenheid; ik zou zoo graag opsteller
zijn geworden! Maar zou ik er in staat toe zijn? Zou men mij niet uitlachen, indien
ik dat vroeg? Ik kon er niet meer van eten, noch van slapen, tot ik eindelijk mijne
stoute schoenen aantrok en bij de eigenares met mijne vraag opkwam. - ‘Wel,
Guillaumeke, gij zoudt dat
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niet kunnen,’ zegde zij mij op eenen toon, waarin noch weigering noch aanvaarding
lag. En toen zegde zij mij dat verscheidene mannen van talent - onder anderen noemde
zij mij Snellaert en Van Peene - zich reeds bij haar hadden aangeboden om het bestuur
der Gazette te bekomen.
Ik werd beschaamd, bij het hooren dier namen en verloor alle hoop. Doch, in den
loop van ons verder gesprek, luisterde zij zeer aandachtig toen ik wees op de min
voordeelige voorwaarden, waarin de Gazette in de laatste jaren was opgesteld
geworden; hoe geen der laatste redacteurs zich geheel en al daaraan had gewijd, en
eindelijk - dit argument scheen haar het meest te treffen - hoe sedert het aftreden van
Schellinck het getal inschrijvers op het blad gestadig was afgenomen, zoodanig dat
dit getal nu maar tusschen de 300 en 400 meer beliep.
Kortom, ik behaalde een eerste voordeel: zij zou mij de Gazette laten opstellen,
ten titel van proef, gedurende eene maand.
Die proef viel goed uit. Ik werd aangesteld als bestuurder-opsteller van het blad,
en tevens bestuurder der drukkerij. Voor die dubbele bediening werd mij eene
jaarwedde van 900 frank toegestaan. Negenhonderd frank! ik dacht dat ik een fortuin
had gewonnen.
De eigenares drukte mij op het harte dat ik vooral moest zorgen om de Gazette
geheel en al onpartijdig te houden, er bijvoegende: ‘Ik weet, Guillaumeke, dat gij
een harde liberaal zijt, en 't is daarom dat ik u dat zeg.’
Eens het blad in mijne handen, zorgde ik er voor dat het een goed afgeteekend
Vlaamsch karakter behield, en met genoegen zie ik dat de Gazette nog ten huidigen
dage in zulken geest is opgesteld. Wat de onpartijdigheid
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betreft, die hield ik streng in 't oog, maar op mijne manier, dat is, ik gaf het nieuws
uit de kerkelijke wereld, als pauselijke brieven, bisschoppelijke vastenbullen,
benoemingen van priesters en wat dies meer; op wereldlijk gebied, vermeldde ik alle
gewichtige gebeurtenissen, niet verwaarloozende, ook zulke feiten en misdrijven op
te nemen, waarvan ik wel wist dat de geestelijkheid ze liever doodgezwegen dan
verklapt had. Maar mijn blad was toch onpartijdig.
De Gazette had overigens geene redenen om over velen onzer dorpsherders tevreden
te zijn. In weerwil van haren bedaarden toon, de zorgvuldige vermijding van liberale
en clericale polemiek, werd er tegen haar gekonkeld en, dit ten voordeele van het
Vaderland en later het Fondsenblad.
Doch, spijts die pogingen, werd de Gazette meer en meer gezocht; elken trimester
groeide de lijst der inschrijvers merkbaar aan. Het was mijne grootste voldoening,
en niet minder ging het mij meê, van Heremans en anderen te hooren getuigen dat
de Gazette van Gent het best verzorgde van de toen verschijnende Vlaamsche
dagbladen was.
Intusschen had de oudste van Vanderhaeghen's zonen, Eugeen, den ouderdom
bereikt, waarop hij zich op de boekdrukkunst kon toeleggen. Ik had er een schranderen
leerling aan en weldra ontwaarde ik dat er in hem een ondernemende geest zat.
Die goede gestemdheid benuttigende, deed ik hem mijne zienswijze deelen nopens
verbeteringen aan de mengelwerken van het blad; zoo werd in 1853 een eerste
prijskamp van verhalen uitgeschreven, bestemd om als feuilleton opgenomen te
worden, waarvoor een prijs van 100 frank was uitgeloofd. Dertien stukken werden
ingezonden. De keurraad, die op verzoek des uitgevers
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door de maatschappij de Taal is gansch het Volk was aangesteld, bestond uit Rens,
Serrure, Heremans, Van Duyse en W. Rogghe. Hij kende den prijs toe aan Em. Van
Driessche voor zijn ‘Klaas de Veehoeder’. - Bij gelijken prijskamp in 1855 werd
bekroond ‘de Dochter des Visschers’, door Johan van Rotterdam, een Antwerpenaar.
Buiten die prijskampen, werd ik in mijne pogingen ter bevordering onzer eigene
letterkunde gesteund door de medewerking van andere schrijvers. Als feuilleton
namen wij onuitgegeven werken op, als ‘Op 't Eksterlaar’ en ‘In 't Schippers kwartier’,
door Sleeckx; ‘Hoe men Schilder is’, door Eug. Zetternam; ‘Anna’, door Ph.S.P.
Dumont; ‘de Hut van tante Klara’, ‘Helena van Leliëndal’ en ‘het Geschenk van den
Jager’, door mevrouw Courtmans, voor welk laatste werk haar later de vijfjaarlijksche
prijs van letterkunde zou toegewezen worden.
Er was nog een plan, waarop ik sinds lang broeide en dat ik mijnen jongen patroon
in den kop stak, namelijk om zijne courant zesmaal, in plaats van driemaal in de
week, te doen verschijnen. In geldelijk opzicht scheen het nog al iets gewaagd; wij
stapelden cijfers op cijfers, en eindelijk was het beslist: de Gazette van Gent zou het
eerste Vlaamsche blad wezen, dat dagelijks zou verschijnen.
Mijn patroon nam dadelijk de noodige schikkingen; de Gazette kon onmogelijk
op handpersen blijven gedrukt worden; dat ging te traag; hij ondernam eene reis in
Duitschland en kocht er in de vermaarde fabriek te Kloster-ober-Zeil eene
mekaniekpers, die de eerste was welke te Gent werd geplaatst.
Voor versterking der redactie moest ook worden gezorgd; ik koos mijnen vriend
Pieter Geiregat, die reeds met welslagen eenige novellen had geschreven, tot
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mede-opsteller, en vond in hem steeds een bekwamen en vlijtigen werker. Nog moest
er een vertaler bij; daartoe bood zich aan een jong Dendermondenaar, Philogeen Van
Cauteren, die met eene erg nuchtergroene pen afkwam; in den beginne maakte ik
mij wel eens lastig over zijn geknoei; doch, de jongeling bezat leerzucht en wilskracht,
en tot mijn genoegen zag ik dat hij op verbazend korten tijd zijn eigen pak kon dragen.
Philogeen is nu sedert jaren mede-opsteller van het Beknopt Verslag van de Kamer
der Volksvertegenwoordigers. Nooit kom ik hem tegen, of ik moet uit zijnen mond
hooren hoe goed en gedienstig ik voor hem ben geweest.
Ik was trotsch over de vlucht, die de Gazette toen in eens nam; van zoodra zij
dagelijks was verschenen, waren de inschrijvers in een onverhoopt groot getal
toegenomen. De leiding van het blad bleef geheel en al mijne zaak. Immers, Eugeen
Vanderhaeghen had de handen vol met zijne drukkerij, wier materiëel hij gansch
vernieuwde. Persen en mekanieken waren zijne passie geworden; hij leerde die zelf
uit- en ineenzetten, herstelde die, en van 's morgens tot 's avonds stond hij te hameren
en te vijlen in zijn mecaniciens-werkhuis, dat hij op volledigen voet had ingericht.
Kreeg hij bezoek, dan verscheen hij voor de lieden - wie zij ook wezen mochten met opgesloofde hemdsmouwen, steeds bij het dadelijk toonen zijner zwarte
smidshanden om verschooning vragende dat hij, overlast zijnde van bezigheid aan
zijne persen en mekanieken, zich in zulken toestand te zien gaf. 't Was zoo wat
ijdelheid over zijne nederige neigingen; want eens die nuk voorbij - zij duurde vrij
lang - deed Eugeen Vanderhaeghen juist dezelfde moeite om zich als een correct
gekleed en zich correct houdend gentleman voor te doen.
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De Gazette liet hij geheel en al aan mij over. Doch, door de uitbreiding die mijn
boekhandel van lieverlede nam, kon ik minder tijd en zorgen aan het blad wijden.
Weldra ging dat dubbel werk mijne krachten te boven en ik besloot in 1865 de redactie
te verlaten, niet zonder spijt, ik mag het verzekeren. Gedurende dertig jaar was ik in
die firma werkzaam geweest, had mij steeds in eene hartelijke gulle bejegening van
wege de familie Vanderhaeghen mogen verheugen en was zoo wat trotsch op de
Gazette, wier herbloei ik wel voor een deel als mijn werk mocht beschouwen.
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IV.
Het Vlaamsch Gezelschap.
Toen ik de mannenjaren ging bereiken (1840-1850) was de politieke toestand in
België al vrij zonderling. Wel had, na negen lange en bange jaren, het vredeverdrag
van 1839 België zelfstandig verklaard, maar de zelfstandige had veel weg van het
kind, dat, te vroeg den leiband ontsprongen, waggelend en wankelend zijnen weg
zocht. Geen wonder, er was geen verband tusschen de bestanddeelen. Wel gaf men
in Brussel hoog op van patrie en indépendance; de waarheid is dat een overgroot
getal landzaten zich in dit nieuwerwetsch vaderland niet thuis gevoelden, en ook
spijts het verdrag van 1839, hielden zij het voor een te lichtvaardig opgetrokken
gevaarte, dat bij den eersten staatstorm moest in duigen storten. Persoonlijk, is dit
nog steeds mijne zienswijze gebleven, en toen men in 1880 de 50e verjaring van de
glorieuse vierde, zegde ik bij mij zelven,
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dat de overblijvende September-mannen waarlijk van kans mochten spreken van zoo
hun roekeloos werk nog te zien recht staan. Maar ook, hoe dikwijls is België door
het oog eener naald gekropen!
Er waren aanvankelijk in Vlaanderen geene andere tevredenen dan de papen, de
overgewaaide Franschmans, de fransquillons en de paniers percés - de gezamenlijke
bewerkers der omwenteling, - die dadelijk aan het roer waren gesprongen en hadden
gezorgd voor de beste bankjes in het voor- en achteronder van het staatschip, waar
zij zich genoegelijk op neervlijden. In 't Walenland was men meer met den nieuwen
staat van zaken ingenomen; natuurlijk, de beste plaatsen in de ministeriën en openbare
besturen hadden de Walen zich toegeëigend; maar wie het meest voordeel nog uit
den verwarden toestand had weten te trekken, was de geestelijkheid. Sponsachtig
van aard, was zij bezig al de levenssappen der natie in zich op te slurpen. Er dient
niet vergeten te worden dat de geestelijkheid, die zoo zeer het hoog woord voerde
bij de inrichting van den jongen staat en zoolang onbetwist de oppermacht in handen
hield, heel het bestuur van onder tot boven op Franschen voet hielp schoeien, zoodanig
dat zij, gezien haren grooten invloed, wel als een der groote plichtigen mag beschouwd
worden aan de zoover gedreven verfransching van ons land. Nooit in die dagen,
zoomin als tegenwoordig, werd een woord van de hoogere geestelijkheid gehoord,
om dit denationaliseeren van ons volk te keer te gaan. Is het te verwonderen dat de
Vlaamschgezindheid, waarmede de clericalen tegenwoordig op landdagen en in
dagbladen vertoon maken, bij velen wantrouwen en achterdocht wekt?
Vijftien jaar had het zoo geduurd. Eindelijk zou er verandering komen. In 1846
onstond eene ministeriëele
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krisis. Het kabinet Vandeweyer, dat op de quaestie van onderwijs voor de hooge
eischen der geestelijkheid niet had willen bukken, moest aftreden; stippen wij in 't
voorbijgaan aan dat in het ministeriëel ontwerp het verplicht onderwijs van het
Vlaamsch in de Athenea was voorgesteld. Na langdurige onderhandelingen, kwam
een volop ultramontaansch ministerie aan het roer, dat was samengesteld uit de heeren
de Theux, d'Anethan, Dechamps, Malou, de Meulenaere en de Bavay. Ditmaal ging
de clericale overmoed te verre; eene hevige ontroering bekroop de gemoederen.
De terugwerking bleef niet lang uit. In de Kamerzitting van 22 April ontwikkelde
Karel Rogier het programma der liberale partij, dat onder andere punten bevatte: ‘De
wederzijdsche onafhankelijkheid van de burgerlijke macht en van het geestelijk
gezag.’ Eenige weken later werd een liberaal congres bijeengeroepen. Door de
Kiesvereeniging Union uit Gent werden veertien leden daarbij afgevaardigd,
waaronder wij de namen aantreffen van graaf Ed. d'Hane, Frans Vergauwen en J.
Delehaye, die in 't vervolg tot de clericale partij zouden overloopen. Den 14n Juni
had, onder voorzitterschap van den heer Defacqz, het congres plaats en de grondslagen
onzer partij waren gelegd. Ter loops zij aangestipt dat in het programma geen woord
over de Vlaamsche quaestie werd gerept. Immers, de Vlaamsche gewesten werden
op de eerste vergadering van het Liberaal Congres deerlijk in de schaduw gezet;
terwijl de provincie Antwerpen, bijvoorbeeld, er enkel veertien vertegenwoordigers
had, telde Henegouwen er niet min dan zes-en-zeventig. Van toen af schreven
Vlaamsche dagbladen dat het niet te verwonderen zou zijn, indien de Waalsche
belangen die van de Vlaamsche provinciën geheel zouden verzwelgen.
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Bij de clericalen was de vrees ontzettend. Hunne bladen schreven dat het Congres
eene reusachtige werking op heel het land ging oefenen, dat niets de stem van het
Congres zou kunnen wederstaan.1)
De ondervinding, helaas! heeft bewezen hoe zij voorbarig kermden, hoe de liberalen
van dien tijd zelven den zedelijken invloed overschatten, dien zij zich inbeeldden nu
voor goed en bijna onbetwist te zullen bezitten.
In Gent sloot men zich beraden bij de nieuwe liberale beweging aan. De oude
orangisten, waaronder bekwame en taaie mannen, van hunne lijdzame en wachtende
houding afziende, vormden er de kern van het antipaapsch leger. Gent was toen wel
voor drie kwart orangistisch gezind. Die gehechtheid aan het oude Nederland was
te vinden in al de standen der burgerij en, vooral in het eerste tiental jaren na 1830,
niet het minst bij het volk. Immers, nog was de stoffelijke welvaart niet teruggekeerd,
die Gent zoo mild had begunstigd onder Willem I, en de werklieden, hunnen
betrekkelijken welstand van vroeger herdenkende, lieten geene gelegenheid
voorbijgaan om hunnen wensch en hunne hoop op de terugkomst van Jantje Kaas gelijk zij Koning Willem gemeenzaam heetten - luidop uit te drukken.
In die gedwongen afvalligheid der orangisten, bleef er toch nog een soort van
geestelijken band tusschen hun vroegeren Koning en hen bestaan; zij zouden zijn
werk ter ontvoogding van ons volk voortzetten onder het Belgisch-liberale vaandel
en de gezonde en practische geest, die zoolang het Gentsche liberalisme kenmerkte,
mag als een geestelijk erfgoed van de fiere, vaderlandslievende mannen van dien
tijd beschouwd worden.

1) Antwerpsch Handelsblad.
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Heel het land had, als 't ware, gerild bij de wording dier nieuwe politieke strijdvormen,
de kamp voor de gedachten werd ernstiger en meer algemeen. Rond dit tijdstip
ontwaakte ook bij de Vlamingen levendiger het gevoel van eer, het besef dat zij
schandelijk bedrogen werden Steeds talrijker wordende stemmen gingen in de
Vlaamsche streken op tegen het onrecht en de fopperijen, die sedert 1830 tegen dit
deel des lands werden gepleegd.
De Vlaamsche Beweging was geboren.
Hij, die de allereerste dien roep over miskenning van ons volksrecht had laten
opgaan, was de groote burger Jan-Frans Willems, die, om het ijveren voor zijn ideaal,
de eenheid der beide Nederlanden, en zijne gehechtheid aan het huis van Oranje in
Januari 1831, als ambtenaar om zoo te zeggen in ballingschap werd gezonden naar
eene onbeduidende residentie.
Te Brussel was het Vlaamsch Taalverbond tot stand gekomen. Op de
openingszitting (11 Februari 1844), die ten stadhuize gehouden werd, had Conscience
eenen gloeienden oproep tot het Vlaamsche volk gericht en, onder anderen, gezegd:
‘Neen, de Romaan zal zijne zegeliederen niet aanheffen op de graven onzer
vaderen; hij zal zich niet verblijden in onzen val! Nogmaals zal de naam van Vlaming
hem glanzend in het oog blinken!... Voorwaarts! de hand aan 't werk! Met verstaalden
wil en onbuigbaar geduld onze herinneringen opgegraven, de verbastering met
zweepend geweld van onzen bodem gevoerd! Voorwaarts! Het Vlaamsche vaderland
moet gered!....’
In de stad der Artevelden hadden de Vlaamschgezinden ook het hoofd opgestoken.
Nadat Willems in 1835 tot ontvanger der registratie-
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rechten te Gent was benoemd, voegden zich daar bij hem Ferdinand Snellaert, Frans
Rens en professor Spijers, terwijl, onder anderen, te Antwerpen Jan De Laet, Theodoor
Van Rijswijck en Hendrik Conscience, en te Brussel, Michiel Vandervoort met gloed
en overtuiging de zaak op til hielpen.
Gelijktijdig komen in onze groote steden de eerste Vlaamsche letterkundige
maatschappijen tot stand. Te Gent wordt ‘de Taal is gansch het Volk’ gesticht. Die
kringen vormden de eerste lichtpunten in onzen geestelijken nacht. Weldra, het zuiver
letterkundig gebied verlatende, scherpen de schrijvers hunne pennen tot den strijd,
stemmen de dichters hunne lier op hoogen vaderlandschen toon. Op mij, gelijk op
vele anderen, maakten inzonderheid de iamben en volksliederen van Theodoor Van
Rijswijck eenen overweldigenden indruk: 't was alsof hij zijne pen gedoopt had in
tranen van wanhoop over Vlaanderens vernedering en in gal tegen het overmoedig
fransquillonisme. Zijne ‘Politieke Luimen’ zelven klonken vlijmend, als had men er
den snerpenden gil eens verraderlijk gekwetsten in gehoord.
In het begin van Maart 1846 ontvingen wij te Gent eenen omzendbrief,
onderteekend door Rens, Snellaert, Philips Blommaert en Heremans, waarbij zij
meldden dat ‘het Vlaamsch Gezelschap’ door hen was gesticht. De eerste bijeenkomst
zou plaats hebben den 8n Maart in het hotel de Ster, op de Koornmarkt.
De omzendbrief berichtte, dat waren uitgenoodigd ‘alle beoefenaers, vrienden en
beschermers van tael, kunst en wetenschappen,’ en tevens deze zonderlinge beperking:
‘Om deze vergadering van allen dwang vry te waren, zal daerby de minst mogelyke
plechtigheid waergenomen, en alleenlyk vereischt worden, dat men de gesprekken
niet uitbreide tot politieke of andere onder-
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werpen, vreemd aen het doel des Vlaemschen Gezelschaps.’
Honderd tegen een wed ik dat deze vaderlijke, aartsvaderlijke vermaning uit den
koker kwam van ‘vader’ Rens, de voorzichtigheid, de kalmte, de schuchterheid in
vleesch en merg. - Wat werd die raadgeving al spoedig in den wind geslagen!
Wat er van zij, de onderneming slaagde wondergoed. Op de eerste vergadering,
door den grijzen professor Kesteloot voorgezeten, teekenden reeds zeventig leden
het register. Vergeten wij niet te zeggen dat Rens de openingsrede hield. Na een
bestaan van drie maanden waren er reeds ongeveer 150 leden, welk getal later tot
omtrent het dubbel zou aangroeien.
Bij de letterkundigen uit ‘de Taal is gansch het Volk’ schaarden zich mannen en
jongelingen uit al de standen der maatschappij, en met de meest uiteenloopende
denkwijzen. Doch, de liberaal-gezinden hadden er verreweg de meerderheid. De
Roomschgezinden, die zich in ons midden bewogen, hadden te dien tijde zoo wat de
hoekigheid afgelegd, die gewoonlijk de kerkschen kenmerkt. Er bestond toen, ook
in de katholieke wereld, een vrijzinnige geest, van welke strekking de Lamennais de
schitterendste vertegenwoordiger was. Dezes leerstelsels vonden hier aanklevers,
en, door die beginselen gedreven, dachten de Lamennisten eenen kring, die eigenlijk
voor recht en vrijheid was ontstaan, te kunnen bijtreden.
In het Vlaamsch Gezelschap traden achtervolgens, buiten de reeds genoemden,
onder anderen: J.F. Willems, de hoogleeraren Serrure, Kesteloot en De Block, baron
Julius de Saint-Genois, Philips Kervijn van Volkaersbeke, Prudens Van Duyse,
professor Heremans, de advocaten Drubbel, Van Hoorebeke
(volksvertegenwoordiger), De
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Paepe, De Grave en Spilthoorn (later voor poging tot republikeinsche omwenteling
uit het land gebannen), L. Van de Walle, toen griffier der Academie, Van
Damme-Bernier, dokters Cesar Fredericq, Stockman en Van Peene, De Lathauwer,
schrijver van het Belgisch Kruidboek, Vekeman-Kesteloot, Ed, Degerickx, later
bestuurder van stads armen-werkhuis, de kunstschilders Felix De Vigne, Lieven De
Winne, Jozef Pauwels, T. Canneel, Fr. Anseele, J. Lammens, Broekhans, ondernemer,
Ed. Rottiers, later griffier van het vredegerecht te Lokeren, Paul Van Loo en Fr. Van
Campen, beiden kantoorbedienden, Jonglas, de vermaarde hoofonderwijzer bij
stadscholen; zijn vakgenoot Steyaert, schrijver van de Beschrijving der stad Gent,
Désiré Delcroix, later afdeelingshoofd bij het ministerie van binnenlandsche zaken,
Karel Ondereet, Karel Miry, Victor Teirlynck, kandidaat-notaris en tooneelschrijver,
Victor Cooremans, Vandesteene (steendrukker), eene schaar jonge schrijvers, als
Felix Boone, Edward Michels, Eug. Zetternam, Victor Lemaire, Jozef Van Assche,
later notaris te Gent, en zijn broeder August, de gekende oudheidkundige
bouwmeester, Edw. Vermandel broeder, van den oud-schepen van Gent, De
Caezemaeker, brilmaker en schrijver van eene Verhandeling over de Brillen, een
aantal studenten, waaronder wij alleen Pieter De Baets, Karel Van Acker en Adolf
Sunaert zullen opnoemen.
Eene keurbende, men zal het bekennen, en waarvan, hoe ik ook rondkijke, ik thans,
helaas! moeielijk de weergâ in ons kamp nog vind.
Sedert bijna eene halve eeuw leef ik het Vlaamsch leven mede; ik maakte deel
van veel gezelschappen en woonde veel vergaderingen bij, ik ben nog strijdlustig
als den eersten dag, waardeere ten volle de massa werk en de massa verkleefdheid,
die voor taal en recht door
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zooveel verdienstelijke en onwrikbare mannen thans worden ten offer gebracht; maar
- is 't misschien begoocheling van een oud man? - het komt mij voor dat ik niet meer
die opbruischende geestdrift ontware, niet meer die scherpheid in den strijd, niet
meer die hoekigheid in onze Nederlandschheid, die toen de mannen bezielden en
aanjoegen.
Niet dat ik beweren wil, dat wij in sterkte of overtuiging hebben verloren; maar 't
zou wel kunnen gebeuren, dat veel lieden zich hebben laten bedotten door de
paaimiddelen, die men de Vlaamschgezinden heeft toegestoken, als Vlaamsche
opschriften bij het openbaar bestuur, als Vlaamsche munten, als vertalingen bij
Fransche documenten, als een Vlaamsche titel op den Franschen Moniteur; ook nog
door wetten in rechtszaken en in onderwijs, die, waar men maar kan, of wel gebrekkig
of wel in 't geheel niet worden nageleefd.
Te dien tijde was de toestand gansch zuiver, of liever gansch onzuiver. Alles was
geheel Fransch: in het openbaar leven gold de Vlaming volstrekt voor niets; de maat
van vernedering liep over, en stevige Vlaamsche bezems waren er noodig om dien
Franschen Augiasstal te keren.
Met dit vaderlandslievende werk gelastte zich het Vlaamsch Gezelschap. Druk
werden zijne vergaderingen bijgewoond, luid werd er van rechtsherstelling gesproken,
en geestdriftig elke poging daartoe ondersteund en toegejuicht.
Een der heugelijke dagen van onzen jongen kring was de Maandag 13 April 1846.
De hoogeschool vierde in den Casino het jubelfeest van den waarden hoogleeraar
Kesteloot, een bijna gansch Vlaamsch feest, waarop hoogleeraar De Block, Hendrik
Conscience, Prudens Van Duyse, Ledeganck, Snellaert en Cornelissen het woord
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in onze taal voerden. Karel Vervier, die eene keurige taal sprak, was gekozen om in
naam der letterkundigen de hulderede voor te dragen. Hij kweet zich meesterlijk van
die taak. Bij 't nagerecht werden niets dan Vlaamsche liedjes gehoord; Vervier zong
er een door hem geschreven, welks geest uit het volgende couplet spreekt:
't Fransch volk, niet meer met eenen God te vrede,
Schiep zich, helaas! een God drie vier daarbij!
't Aanbad galant ook de godin der Rede,
Ofschoon ze sprak: Ja, broeders, dood of vrij.
En dagelijks, zoowel in Zuid als Noorden,
Vermoordde men zeer broederlijk elkaâr.
Op eene week gebeurden er meer moorden,
Dan vroeger op ruim vijftig jaar.

Even luimig, maar van meer intiemen aard, was een liedje door een neef van den
jubilaris; hij had namelijk het overbekende: De boer zal 't al betalen, herkleed in:
Mijn oom zal al 't betalen, waarop hij 't gelukkig rijm: ‘Royaal banket, in dees royale
zalen,’ had gevonden. Dit liedje, in zuiver Nieupoortsch gezongen (de jubilaris was
ook uit Nieupoort) deed niet weinig lachen en werd ‘gebisseerd’.
Het was afgesproken dat de dischgenooten des avonds het Vlaamsch Gezelschap
zouden bezoeken; het hotel de Ster was stampvol. Die talrijke opkomst was
veroorzaakt niet enkel door het verlangen professor Kesteloot, dien wij kenden, hulde
te brengen; er was iets anders, dat ons ook herwaarts dreef, namelijk de
tegenwoordigheid van Conscience. Toen de jonge en reeds vermaarde schrijver van
den Leeuw van Vlaanderen in ons midden verscheen, steeg er een ontzaglijk gejuich
op, en hij nam het woord.
Ik heb later in mijn leven veel redenaars gehoord, waaronder menig beroemden,
maar nooit greep hun woord mij zoo diep in de ziel als dat van Conscience.
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Hoe vloeiend en gemakkelijk kwam alles er uit, hoe wist hij zijne gedachten met de
zwierigste en afgewisseldste beelden op te smukken! Ik weet het, niet alleen hij, ook
anderen kennen die kunst om eene rede meesterlijk op te bouwen; maar eene
begaafdheid was hem aangeboren, die aan het zeldzame grensde: het was de volheid,
de plooibaarheid, de harmonische volmaaktheid van zijn geluid. Hij droeg een
wonderorgel in den boezem, dat, onder den gloeienden adem der ziel, al dezer
gewaarwordingen, nu eens krachtig en driftig, dan weer kalm en streelend, in altijd
verrukkelijk juiste tonen vertolkte.
Conscience sprak over het streven en het doel der Vlaamsche beweging en drukte
vooral op het beteekenisvolle feit, dat een zoo talrijke kring als het Vlaamsch
Gezelschap in Artevelde's stad was tot stand gekomen.
Nog Vlaamschgezinder dan ooit, scheidden wij op dien heugelijken avond. Wij
waren er nog vol van, toen korts daarna eene verpletterende mare tot ons kwam.
Willems, hij, de krachtige man (hij was in 1793 geboren), die de week te voren nog
de zitting in het Vlaamsch Gezelschap had bijgewoond, was door eene beroerte
getroffen, den 24n Juni 1846 plotseling overleden. Onze droefheid was groot, want
Willems was eigenlijk onze macht, een die er duizenden gold. Door allen bewonderd
om zijne groote geleerdheid, ontzien en geëerbiedigd om zijnen kloeken geest en
zijn verheven woord, en gezocht om de minzaamheid van zijn verkeer, was hij een
dier uitverkoren wezens, die geroepen zijn om groote dingen te stichten. Te recht
noemde Snellaert hem in zijne grafrede: ‘het vast verstand, dat onze jeugdige drift
geleidde tegen den vijand.’
Eene diepe ontroering verwekte tijdelijk een artikel
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van den Vaderlander1) dat, Willems' overlijden meldende, liet verstaan, dat zijn dood
wel het gevolg kon zijn van een heftigen woordentwist, dien hij op het stadhuis met
den burgemeester had gehad. Zulken indruk maakte die mare, dat het college eenen
brief, onderteekend door stads-secretaris Van Hove, in de dagbladen deed opnemen
om de zaken te recht te wijzen Ziehier waarop de smaadschrijver had geaasd. Een
zeer verdienstelijke Duitsche tooneeltroep2), die hier vertooningen had gegeven,
welke weinig opbrachten, had aan het gemeentebestuur de vraag gedaan om op den
eersten kermisdag te mogen spelen, en tevens verzocht om de vertooning der
Fonteinisten, op denzelfden dag bepaald3), tot den volgenden te doen verschuiven.
Het college wilde op dit laatste punt niets beslissen, alvorens de maatschappij
geraadpleegd te hebben. Willems, als voorzitter der Fonteinisten, was naar het stadhuis
gegaan, waar hij niet den burgemeester, maar schepen Van Pottelsberghe aantrof,
met wien hij overeenkwam dat de Vlaamsche vertooning zou onderblijven, mits eene
vergoeding van 50 frank voor reeds gedane kosten. ‘Verre,’ zoo besloot de brief van
het college, ‘dat er eenige onaangename of bittere woordenwisseling zou hebben
plaats gehad, zijn er van weerskanten niets dan onbetwistbare betuigingen van achting
en welwillendheid gegeven.’
Willems' overschot werd met groote plechtigheid naar

1) De Vaderlander was een blad, door de patriotten van 1830 gesticht, en dat ten allen tijde
eene gemeene polemiek voerde. In 1846 was nog steeds zijn hoofdopsteller zekere De Clercq,
die toen ten dienste der clericale partij stond en allerlei hatelijkheden verzon, om het liberaal
gemeentebestuur te hinderen.
2) Hij bestond uit de voornaamste Duitsche zangers en zangeressen; de beroemde Frans Lachner,
kapelmeester van den koning van Beieren, bestuurde het orkest.
3) Dit genootschap zou op den grooten schouwburg den Lasteraar opvoeren.
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de begraafplaats op S. Amandsberg gevoerd; vijftien redevoeringen werden er
gehouden, waaronder die van Serrure, Snellaert, Cornelissen en Van Duyse vooral
diepen indruk maakten. Dadelijk werd voor een praalgraf gezorgd; de oproep tot
inschrijvers was onderteekend door Cornelissen, De Decker, de Saint-Genois, Serrure
en Snellaert.
De Antwerpsche beeldhouwer Van Arendonck bracht de rouwzuil tot stand, die
tot het nageslacht van Willems' roem zal spreken.
Groot was onze verontwaardiging toen wij, eenige weken later, hoorden dat baron
de Reiffenberg zich niet had geschaamd in de Koninklijke Belgische Academie de
nagedachtenis van onzen dierbaren doode te bezwadderen. Blijkbaar zocht hij, in
die aanranding tegen den geleerde, zijnen haat lucht te geven over het ontstaan der
Vlaamsche Beweging, wier uitbreiding Walen en fransquillons met nijd vervulde.
Het gistte in het Vlaamsch Gezelschap; de naam van de Reiffenberg werd er beschimpt
en uitgejouwd. Bij die gelegenheid droeg Heremans er een zijner zeldzame gedichten
voor, waarvan ik deze verzen heb onthouden:
O, Belgiës letterschaar, kunt gij uit uwe kringen
Den lastraar van de heldendaên
Van 't grootsche voorgeslacht, als zinloos, niet verdringen?

Die de Reiffenberg was de vinder van de gekende kreupele verzen:
N'ayons qu'un coeur pour aimer la patrie
Et deux lyres pour la chanter,

waarop Theodoor Van Ryswyck, in zijn hekeldicht aan de Reiffenberg, hem snedig
toeriep:
Ondankbre vreemdling met uw tweederhande luiten
En dubbel aangezicht!
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Niet alleen in de Gazette van Gent werd dit ‘Pruisisch-Waalsche edelschap’, gelijk
zij hem noemde, ook nog duchtig onder handen genomen, zelfs le Messager de Gand
brak eene lans tegen Willems' belager.
Nog bloediger beleedigingen werden de Vlamingen aangedaan. Men weet welke
verschrikkelijke ellende er in Vlaanderen heerschte in 1846; het invoeren der
stoomweverijen had onze duizenden plattelandsche spinsters en wevers in eens
letterlijk hun brood ontnomen; het mislukken van den aardappeloogst had den nood
tot het uiterste gebracht. Ik zag de stad Gent vol benden bedelaars en elken dag hoorde
men van buitenlieden, die in hunne hutten en op het veld waren dood gevonden. In
de Kamer van Volksvertegenwoordigers beraadslaagde men over middelen om de
bevolking ter hulp te komen, en 't was in zulke nare omstandigheden dat een Waalsch
volksvertegenwoordiger, doctor Sigart, van Jemmappes, den treurigen moed, of liever
de lafhartigheid had den ongelukkigen Vlamingen toe te duwen, dat hunne rampen
aan hunne domheid waren toe te schrijven. Het gansche Vlaamsche ras werd door
hem uitgekreten als tot niets goed zijnde, zelfs vond men er geen goeden ambachtsman
onder. Citez un peu, riep hij, les professions que les Flamands exercent en pays
wallon?
En Sigart stelde dan in volle Kamer de vraag: La race flamande serait-elle d'une
nature inférieure comme les races américaine et africaine? De vriendelijke broeder
had vast de Roodhuiden en de Boschjesmannen in het oog!
Buiten onze domme natuur, was onze taal ook nog de schuld van de linnencrisis
en de aardappelplaag. Hij zegde nog: Le malheur de cette race est d'être isolée par
sa langue. C'est que les villes des Flandres, comme les oasis, ne souffrent guère que
par l'effet du voisinage du
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désert. Eh! nous n'avons pas le droit d'être fiers, nous autres Wallons. Nous le savons
bien, si nous avons un peu mieux résiste à une action délétère, nous en sommes
redevables à l'influence de la France. C'est cette puissante civilisation, qui a été
notre sauvegarde....
Die brutale aanranding verwekte de grootste opschudding en stellig moeten Sigart's
ooren lang getuit hebben van de verwenschingen, die uit het Vlaamsch Gezelschap
hem naar den kop vlogen. Th. Van Ryswyck's Kaakslag aan Sigart, welks aanvang
luidt:
Staaf eens, Henegouwer Waal,
Wat gij daar voor lastertaal
In den raad des lands dorst uiten!
Schurk, gij werpt in onze ruiten;
Maar dat schelden we u niet kwijt,
Valsche spitsboef, die gij zijt.

werd voorgelezen, nogmaals voorgelezen en een brief van goedkeuring onder
donderend gejuich hem gestemd.
Als ik tegenwoordig in de Brusselsche straatblaadjes, Chronique en Gazette,
dagelijks die hatelijkheden lees tegen de Vlamingen en al wat hun dierbaar is, stel
ik mij voor dat Sigart's geest er is in gevaren. Lijken hunne ‘brutes de Flamands’ en
meer andere aardigheden niet op een nagalm uit het graf van dien lekkeren Waal.
Hoewel wij in het Vlaamsche Gezelschap bijzonder veel en bijzonder driftig
‘politiekten’, was de letterkunde er niet uitgesloten; literarische voordrachten zetteden
de vergaderingen aantrekkelijkheid bij, terwijl prijskampen onder de leden werden
uitgeschreven, waarin de jongere mannen gelegenheid vonden hunne krachten te
meten. In dien van 1848 werd mijn gedicht: de Eik, als het beste bekroond. De prijs
bestond uit een door den laureaat te kiezen boekwerk. Nog bezit ik dit werk met
volgend bewijsstuk beschreven:
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‘De ondergeteekende, voorzittende Commissaris van het Vlaemsche Gezelschap, te
Gent.
Bewarigt dat de prys der Poëzy, in den wedstryd, dit jaer door gemeld gezelschap
uitgeschreven, toegekend is aen den heer Willem Rogghé, van Gent, en hem
dientengevolge het Taelkundig Woordenboek en het Kunstwoordenboek, van Weiland,
samen drie boekdeelen uitmakende, zyn geschonken.
RENS.’
G e n t , den 18 April 1848.
Onder mijne mededingers bevond zich Edward Michels. Bij eene volgende
gelegenheid zette de goede vriend mij hoffelijk die onderduikeling betaald. In een
letterkundigen prijskamp te St. Nicolaas behaalde hij den eersten prijs, met 3 tegen
2 stemmen, terwijl mij met algemeene stemmen de tweede werd toegewezen voor
een gedicht tot deftige uitgalming: Breidel op den Groeninger-kouter. Ik herinner
mij een sappig tafereel op de prijsuitreiking te St. Nicolaas. Niet alleen voor
letterkunde, maar voor alle vakken van declamatie was er gekampt. Derwijze dat er
wel een dozijn ‘gelukkigen’ in de zaal op hunne medailles wachtten. Een trapje leidde
naar het tooneel, waar in halven kring een dozijn stoelen waren aangebracht - een
voor elken gelukkige. De namen der bekroonden worden afgeroepen. Nr. 1 is Michels;
hij gaat de trap op, men leidt hem naar den eerestoel, den eersten rechts, en zoodra
hij gezeten is, komt de knaap der gilde van achter de schermen, en duwt hem om de
slapen eene ontzaglijke lauwerkroon, waaronder zijn dikke blonde kop letterlijk
verdwijnt. Nr. 2 ben ik; men leidt mij naar den eersten stoel links, en mij ook wordt
het hoofd met een even omvangrijken ballast beladen. En zoo krijgen al de groote
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mannen van den dag een broek van hetzelfde laken, of liever eene kap van hetzelfde
groen, en zoo vormen wij gezamenlijk weldra als een woud van het loover der onsterfelijkheid!
Terwijl het publiek, door al dien glans opgewonden, in gejuich losbrak, wierp ik
een beschaamden blik op dit koddig vertoon, waarin men mij eene hoofdrol had
voorbereid, en toen mijn oog op den gelauwerden Michels viel, en hij van zijnen
kant mij bezag en raadde wat in mijne ziel omging, verdreef ons wederzijdsch
potsierlijk voorkomen allen wrevel, en, om niet te proesten van het lachen, beten wij
bijna onze lippen ten bloede.
In het Vlaamsch Gezelschap - hoe zouden de Gentenaars het anders uithouden? kwamen boert en luim bijwijlen de ernstige bezigheden afwisselen. In den hoop
liepen er hier gelijk overal eenige brekebeenen, met de schrijfjeukte behebt, daaronder
de onvermijdelijke en onlijdelijke rijmelaars. Natuurlijk werd er meer dan een de
zondenbok van het gezelschap, en hoe krukachtiger hunne ‘Kunstscheppingen’ waren,
des te luider klonken de toejuichingen bij dezer voordracht. Een zulker sukkelaars
was zekere Petyt, een schoolmeester van ergens in de Onderstraat. Zoo wat bultachtig
van postuur en, geboren Broggeling, sterk den tongval der maatjes aanhebbende,
stond hij reeds hierdoor erg kluchtig aangeteekend; maar hierbij kwam nog dat hij
altijd nieuwe verzen op zak had en elkeen bij de slippen hield om die te lezen of er
over te praten.
Er zou hem eene poets worden gespeeld. Eenige leden vormden zich voor de
gelegenheid tot eenen bijzonderen kring, die een prijskamp voor poëzie uitschreef
uitsluitend voor de leden. In het geheim was het afgesproken, dat niemand zou
meedingen en Petyt, dien men wist op den kamp toegerust te zijn, alleen zou laten
opkomen.
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Zijne bekroning werd aan al de leden bij omzendbrief bekend gemaakt. De foyer van
Minards-schouwburg, waar wij toen vergaderden, zat stampvol voor de prijsuitreiking.
Wat al kransen en bloemen waren daar aangebracht, genoeg om er drie Petyt's onder
te bedelven! De gewelven dreunen van het gejuich bij het binnentreden van den in
een oogwenk belauwerden en bebloemden pseudo-laureaat. Eene deputatie leidt hem
tot bij de groene tafel, waaraan de ‘kunstrechters’ zaten. 't Was professor Heremans
- ja, de later zoo wat droge Heremans, maar die in zijn jeugd zoo dikwijls ‘het haantje
van de baan’ was, - die de feestrede zou houden.
Die half-plechtige, half-kluchtige stond is onbeschrijfelijk. Petyt, blijkbaar ontroerd
door zulke onverwachte eerbewijzen, stond daar bleek als een doode, toen Heremans
uit zijnen zetel oprees, en met ernstige stem en traagheid het woord nam. Heel zijne
rede was natuurlijk iets opgeschroefds, iets bombastisch, maar zijn eerste schicht het motto - schoot Petyt als iets wellustigs in de ziel:
De - dich...ters - val...len - uit - den he...mel! luidde het statig en sleepend, en toen
zag ik Petyt's vergrootende oogen vragend in die van Heremans peilen, als om de
diepgrondigheid van dit axioma te vatten, en daarna opwaarts kijken, als zocht hij
door den plafond heen de duizelingwekkende hoogte te ontwaren, waaruit hij zoo
wonderdadig op de aardsche planeet was te recht gekomen.
Het was een echt joelige, gekke avond; vooral was hij onbetaalbaar voor de enkelen,
die met de grap waren vertrouwd.
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V.
Werkzaamheden van het Vlaamsch Gezelschap.
Nooit of nergens bestond een kring ter verdediging onzer volksrechten, waar het zoo
ernstig en zoo geestdriftig toeging, als het Vlaamsch Gezelschap. Wij voelden ons
beschaamd van zoo lang en zoo volkomen als vreemdelingen op ons eigen erf
behandeld en verdrukt te ziin geweest. Bergen van grieven stonden voor ons en toch
de taak scheen ons niet te zwaar; wij zouden alle hinderpalen wegruimen; misschien
lag de oorzaak van het kwaad in de Vlamingen zelven, die sedert 1830 geen enkele
krachtige poging hadden beproefd om 's lands verfranschers tegen te werken; maar
nu zooveel onrechtvaardigheden onbewimpeld werden aan de kaak gesteld, nu op
al de gevaren werd gewezen, die 's lands zelfbestaan bedreigden, nu, dachten wij,
zouden voor goed de oogen, zelfs van de blindsten, opengaan, en, ja, wij waren er
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zeker van, het kon niet lang uitblijven, of Vlaamsch België zou feitelijk ook voor
zich het voorschrift der grondwet, dat de volkomen gelijkheid der Belgen waarborgde,
eindelijk tot eene waarheid zien worden. Een bittere grimlach komt bij mij op,
wanneer ik die gouden droomen herdenke; in 1892 blijft er bijna voor ons nog zooveel
te doen als in 1845!
Maar ook, wat hardnekkige vijanden vonden wij op onzen weg! Het heropstaan
van Vlaanderen deed bij vele Walen het bloed in gal keeren. Hun haat tegen hunne
‘broeders’ gaven zij bij elke gelegenheid volop lucht. Zelfs op ons schitterend verleden
zonden zij hunne schichten; zoo in de Belgische Academie, ten aanwezen van den
hertog van Brabant, trachtte baron de Stassart onze vaderlandsche helden te verguizen.
Hij keurde af, namelijk, dat men aan de stoomsleepers den naam gaf van een Breydel
en een Artevelde; in den eerste zag hij niets anders dan eenen medeplichtige of ten
minste eenen beschermer der moord van een veldheer zonder verwering, den graaf
van Artois (slag van Kortrijk), eene daad, die, zegde hij, een schrijver, die zich zelven
en de zedelijkheid eerbiedigt, met geen genoegzamen nadruk kan brandmerken, en
van Artevelde, zegde hij, dat hij niet wilde ‘dat men dien zoo behendigen als
heerschzuchtigen volksmenner, als toonbeeld van de vrienden der vrijheid
beschouwe!’
Wij kregen veel bittere pillen te slikken, doch hoogst verblijdende verschijnsels
verhoogden onzen moed. Alsof Vlaanderen, na eenen doodslaap van vijftien jaar,
op den noodkreet van ons Vlaamsch Gezelschap plotselijk zich overeind richtte,
kwamen uit alle steden en dorpen vaderlandsche kreten tot ons. Talrijke taalstrijders
vormden alom kringen, waarvan velen onzen titel aannamen. Jonge, tot dan toe
onbekende mannen, grepen in menigte
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naar de pen, en 't was iets verbazends hoe de Vlaamsche geest, dien velen misschien
reeds geheel en al uitgedoofd waanden, op eens met breeden vleugelslag zijne kracht
en zijne onvergankelijkheid kwam verkondigen. Nevens Willems, Ledeganck, Van
Duyse, David, Snellaert en Van Peene, nevens Conscience, De Laet, Th. Van
Rijswijck, Em. Rosseels, Vleeschouwer, Sleeckx en Van Kerckhoven, treden schier
gelijktijdig op Dautzenberg, Gerrits, Eug. Zetternam, Jan Van Beers, August en
Reinier Snieders, Edw. Michels, Jan Dodd, Heremans, Hendrik Peeters, Ecrevisse,
Geiregat, Jan Van Ryswyck, Hendrickx en meer anderen.
Het regent literarische en politieke schriften, de dichters vooral vormen legio en slaan
den vaderlandschen toon aan. Onze oude rederijkkamers, die bakens van licht in
onze afgezonderde steedjes en dorpen, nemen deel aan dit nieuwere leven en hervatten
onder den spoorslag van Gent, ijverig hare oefenigen. Het Haagsche Zondagsblad
vergeleek ons (was het ernst of jokkernij?) aan ‘een nest van Vlaamsche
dichtermieren.’
Nevens de Gazette van Gent, die sedert jaren trouw de Vlaamsche zaak verdedigde,
verschijnt in 1846 de Eendracht, (nr. 1, 7 Juni); als bestuurraad van dit veertiendaagsch
blad, dat optrad ‘als tolk van de Taal is gansch het Volk en het Vlaamsch Gezelschap,’
teekenden E. Degerickx, Heremans, Rens, Snellaert en Van Duyse.
Door Willems' dood, was Snellaert, om zijn talent en om zijne grenzelooze
gehechtheid aan onze beginselen, als de leider onzer partij te Gent aangeduid. Nooit
kwam ik een man tegen, die Nederland vuriger beminde, nooit een die onder
Vlaanderen's vernedering meer leed dan hij. In zijn hart en ziel vlamde het van
ongeduld, om
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het hem zoo onverdragelijk Waalsche juk af te schudden; wezenlijk hij treurde er
onder; zelden kwam een lach op zijn gelaat, de angel eener vaderlandsche smart
sloeg hem eene bloedende wonde. Hij had al de gaven en al de gebreken van den
dweeper, zonder dat zijn karakter de zeldzame keurmerken droeg, die een man tot
den aanvoerder eener nationale zaak opvoeren. Koen en moedig stapte hij naar het
doel, maar aan het kruispunt, waar een zekere blik noodig is om den besten weg te
ontdekken, ging hij aan het weifelen en sloeg dan, altijd met de beste inzichten
nochtans, wel eens een verkeerd pad in. Maar, ik herhaal het, het was een man van
overtuiging en bedeeld met eigenschappen, die kostbaren invloed, niet alleen op het
Vlaamsche Gezelschap, maar ook op onze algemeene beweging uitoefenden.
Snellaert's beginselen waren geheel en al liberaal. Met gesproken en geschreven
woord poogde hij, evenzeer afschuw te wekken voor de gruweldaden van Spanjaards
en Roomschen in de XVIe eeuw, als de weldaden te herdenken, die onder het verlicht
beheer van koning Willem het land waren ten deele gevallen. De vrijzinnige lessen
der hoogeschool van Utrecht waar hij had gestudeerd, had hij in zich opgenomen.
Indien hij later, eigenlijk niet het liberalisme, maar de Gentsche liberalen den rug
toekeerde, dan was zulks wel te wijten aan de kleinachting, waarmede deze laatsten
hem bejegenden; zijn fier gemoed had daarin een soort van vernedering gevoeld.
Een der meest geëerbiedigde en geachte onder de medeleden van het gezelschap
was Karel Ledeganck. Wel stond hij daar niet in het eerste gelid van het strijdend
leger, zijne zwakke gezondheid en zijn stil gemoed maakten hem daartoe minder
geschikt. Doch
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op den echt-Vlaamschen dichter waren wij hoovaardig en niet weinig steeg onze
vaderlandsche trots toen hij zijne perel, de Drie Zustersteden, aan Nederlands
letterkroon hechtte. Ten halve van het jaar 1846 verschenen, waren die heerlijke
oden weldra in elks handen en de rijk begaafde schrijver ontving in het Vlaamsch
Gezelschap warme huldebewijzen voor zijn meesterlijken arbeid. Te Antwerpen ook,
waarheen Ledeganck zich op 15 oogst begaf, hadden er betoogingen te zijner eere
plaats; de koormaatschappij de Scheldezonen bracht hem eene serenade, en een
kostbaar exemplaar van zijn werk werd hem aangeboden, met het opschrift: De
vrienden der Vlaamsche beweging aan den dichter Ledeganck, en dragende de
handteekens van een zeventigtal letterkundigen, schilders en andere voorname
personen.
Iets nootlottigs heeft steeds op de Vlaamsche beweging gedrukt, namelijk de
verwoestingen door den dood, opvolgenlijk onder onze doorluchtigste schrijvers en
dapperste medestrijders aangericht, die hij meest allen in de kracht des levens
wegmaaide. Ledeganck, die als dichter een roem had verkregen, die tot dan toe geen
beoefenaar der Zuid-Nederlandsche dichtkunst te beurt viel, de bard, die bij den
tooverklank zijner forsche stem de strijders verzamelde en met geestdrift vervulde,
stierf op 19 Maart 1847.
Evenals voor Willems werd St. Amandsberg voor zijn begraafplaats verkozen en
met bewijzen van eerbied en rouw werd zijn overblijfsel daarheen gedragen. Tien
redevoeringen werden op zijn graf gehouden, onder andere door Jan De Laet, namens
die van Antwerpen. Voor Ledeganck ook zouden wij een praalgraf oprichten, zijnen
roem waardig; de oproep daartoe verscheen reeds eene maand na zijn dood en was
onderteekend door
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professor De Block, Rens, Snellaert, F. Claeys en E. Soudan; deze twee laatsten
waren, evenals Ledeganck, kantonale schoolopzieners.
Veel zittingen besteedde het Vlaamsch Gezelschap aan de beraadslaging over een
gewichtig stuk, dat in November 1847 bij duizenden exemplaren door heel het land
werd verspreid. Het was de ‘verklaring van grondbeginselen, door de verdedigers
der Nederduitsche volksrechten aan hunne landgenooten gegeven.’ In die ‘verklaring’
worden de grieven aangeduid, voor welker herstelling de Vlaamsche beweging
optreedt; zij zijn in twaalf punten opgegeven. Thans, meer dan veertig jaar later!
blijven de meeste dier grieven nog geheel of gedeeltelijk voortbestaan, daar geene
der door ons bekomen wetten het kwaad in den wortel heeft doorgesneden. - In het
hoofdstuk: ‘Staatkundige gedachten’, wordt verklaard dat de Vlaamsche beweging
tot de eene noch tot de andere staatspartij behoort; ‘zij zal zich altijd bevinden langs
de zijde dergenen, die door hunne daden of in hunne inzichten 's lands wezenlijke
ontvoogding zoeken, de Vlaamsche bevolking werkelijk recht willen laten wedervaren,
de nationaliteit bevorderen, den vrede handhaven, het volkskarakter en de
voorvaderlijke zeden bewaren, en ons pogen te beschermen tegen verderfelijke
uitwerkselen van den vreemden. invloed.’
Het Vlaamsch Gezelschap streefde blijkbaar naar het stichten eener ‘onafhankelijke’
partij. Stellig was dit inzicht uitmuntend; maar nooit of nergens bereikte de
Vlaamschgezinde partij de benoodigde getalsterkte, om zelfstandig, dus onafhankelijk,
bij de kiezingen op te treden; zij bleef, zoowel in het liberale als in het clericale kamp,
de minderheid; de geestelijke, en ook de clericale opperhoofden dulden ons, met het
oog op
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hunne kies-propagande, maar zij verstaan of beminnen onze beweging niet in haar
hoofddoel; het verwerven onzer volle staats- en burgerrechten. Samenwerking van
liberaal en clericaal ware een ideaal; in de toepassing zal zij steeds blijken eene utopie
te zijn.
Reeds dadelijk begint het Vlaamsch Gezelschap den vaderlandschen strijd tot
wering der veelvuldige grieven.
Bij het uitschrijven der prijskampen voor de cantaten, bestemd voor 's rijks
muziekwedstrijden, werd toen de taal niet aangeduid, waarin men die mocht schrijven.
Op een brief van ons, geteekend door Van Duyse, den voorzitter van het Zangverbond,
antwoordde minister de Theux in de volgende honende bewoordingen: Un peu de
réflexion suffit pour indiquer qu'il ne peut s'agir que de la langue française, - la
langue la plus répandue, la langue qui est, du reste, celle de l'enseignement national
dans notre pays (Brief van 30 November 1846).
Het Fransch l'enseignement national! Het weinigje Vlaamsch onderwijs, dat men
ons liet, was dus anti-nationaal? Die woorden kunnen aldus worden uitgelegd. Wij
bonsden van verontwaardiging bij die eerste Waalsche officiëele flap, ons in volle
aangezicht toegebracht; van toen af wisten wij dat der. Vlamingen het geestelijk
leven was ontzegd, en zij in hoogere kringen nog enkel in rekening kwamen ten titel
van lastenbetalers!
De Theux gaf nog meer staaltjes van zijnen haat tegen het Vlaamsch; terwijl de
staatskas de grootste mildheid toonde voor de Fransch-belgische literatuur, werden
meest alle vragen om ondersteuning voor werken van jonge Vlaamsche schrijvers
afgewezen. Bij voorbeeld, de zoo verdienstelijke Lodewijk Gerrits had den staat
verzocht om voor eenige exemplaren op zijn roman de Zoon des
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Volks in te schrijven; de Theux schreef hem effenaf ‘dat het gouvernement zulk werk
niet kon aanmoedigen.’
Het Vlaamsch Gezelschap bleef op de quaestie der cantaten aandringen. Rogier
was minister geworden en deze wettigde de uitsluiting der Vlaamsche taal door de
volgende reden: Comme les artistes qui devraient, le cas échéant, chanter les rôles
de ces opéras, n'ont pas, en général, l'habitude de la langue flamande, il s'en suit
qu'on n'a pu appeler au concours que des oeuvres écrites en langue française (Brief
van 15 Januari 1848).
Onze verklaring van grondbeginselen wekte de woede onzer tegenstrevers, die zich
dadelijk in de Belgisch-Fransche drukpers lucht gaf. Walen en fransquillons vielen
onze beweging met drift en grofheid aan. De houding dier mannen, die door ons
streven rechtstreeks bedreigd werden in het ongestoord genot van al de gunsten en
voorrechten, waarmede zij zich zelven sedert 1830 zoo ruim bevoordeeld hadden,
verwonderde ons niet het minste.
Maar wat ons verbaasde, wat wij nooit zouden verwacht hebben, was de
vijandigheid die wij in Vlaanderen, ja in Gent zelve, ontmoetten bij mannen, die,
zoo dachten wij, door hun verleden en door hunne richting als van natuurwege tot
de onzen zouden behooren. Wij bedoelen de oud-oranjisten.
Steun noch sympathie vond onze beweging bij een Metdepenningen, bij een
Jaequemyns, bij een De Coster-
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Wittocx, bij een Steven,1) bij een Voortman,2) bij veel andere voorname Oranjisten.
Zij, die zoo manmoedig tot het laatste oogenblik voor Willem en de Nederlandsche
regeering hadden gestreden, zij die aan zijn beheer zoo verknocht waren omdat het
den Roomschen invloed door een kloek nationaal onderwijs had willen bestrijden,
ja, zij keerden den rug naar hen, die het gingen ondernemen de
nationaal-Nederlandsche overleveringen voort te zetten. Tot heden toe ligt er nog
steeds voor mij iets onbegrijpelijks, iets raadselachtigs in die zoo onlogische houding
der Oranjisten tegenover ons in de jaren 40; hadden zij met ons meê willen gaan,
dan stellig zouden de Vlaamsche gewesten zulk erbarmelijk schouwspel van
verachterdheid en onderworpenheid niet hebben aangeboden als tegenwoordig;
gesterkt door een degelijk nationaal onderwijs, zou ons volk beraden den liberalen
weg zijn opgegaan.
Onze strijd voor taal en recht wekte ook de aandacht van het buitenland. De werken
van Conscience worden door Engelsche tijdschriften naar waarde beoordeeld; uit
Duitschland ontvangt de jonge schrijver talrijke bewijzen van hoogschatting,
waaronder een eigenhandigen brief van den grooten von Humboldt, die stellig des
schrijvers kunstenaarsharte moet aangedaan hebben.3)

1) De eigenaar van den Messager de Gand et des Pays-Bas.
2) De fabriekant, die evenals Steven, van de patriotten van 1830 zooveel had te lijden gehad.
3) Hier volgt de woordelijke vertaling van dien brief:
Mijnheer,
Een groot kunstoefenaar, die zich met uwe vriendschap vereerd acht, en dien Pruisen aan
uw edel vaderland benijdt, wil zich met deze regelen belasten. Zij zijn de uitdrukking van
het gevoel van bewondering verschuldigd aan het karakter van ingeboren naïveteit, treffenden
eenvoud. deugdzame bevaligheid, die de bron zijn der indrukken welke gij weet voort te
brengen, en welker weerglans zelfs niet in de meer of min gelukkige overzettingen verloren
gaat. Dit oordeel over uwe werken vellende bijzonderlijk over dit Boek der Natuur, dat
zoowel aan zijnen titel beantwoordt, ben ik de tolk van Pruisen, dat zoolang onverschillig
was voor de spraken van denzelfden stam, welke door niet te bepalen verscheidenheden van
verstandelijke en lichamelijke inrichting gewijzigd zijn.
Ik heb het genoegen gehad, zelf aan den Koning en de Koningin, op den top van den
historischen heuvel van Sans-souci eenige der edele voortbrengselen van uw gevoel voor te
lezen, vertolkt door een prins der kerk, waardig u te begrijpen. Men is, Mijnheer, zeker te
behagen in een avondvergadering wanneer men er over u handelt.
Ik heb met eene levendige voldoening vernomen, dat Z.M. de Koning Leopold, waardeerder
van de ware verdiensten, u een blijk van zijn hoog vertrouwen had gegeven, met u te doen
naderen tot hetgeen hem het dierbaarst is.
Aanvaard, bid ik u, Mijnheer, de toegenegen hulde van den praeadamitischen reiziger der
Orenoke en der Steppen van Azië.
ALEXANDER HUMBOLDT.
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Ons staatkundig streven wordt mede in den vreemde besproken. In Frankrijk ziet
men onze beweging met leede oogen. In de Revue des Deux-Mondes had zekere
Eugène Robin reeds van in 1843 Vlaamsch België dood en begraven verklaard; hij
schreef: ‘Quant à l'ancienne division des Wallons et des Flamands, elle ne se fait
point jour dans la politique, et s'efface insensiblement dans le peuple. De huidige
toestanden bewijzen de kracht der profecie van Robin en meer andere Fransche....
verrekijkers. Bij de krachtige ontwaking der Vlamingen (1846-1847) slaat de
invloedrijke Journal des Débats, een ministeriëel blad, de eerste het alarm. Juist
gelijk de Fransche drukpers het nog heden doet, kwam de Débats op met de bewering
“dat de Vlamingen zich aan Pruisen verkocht hadden!” Onder andere ongerijmdheden
vertelde het als zeer ernstig bekende blad dat de Pruisen België wilden opslorpen,
dat hunne regeering maar stoutweg te Antwerpen “een Pruisisch entrepot” had doen
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bouwen, waarvan hun gezant, vrijheer von Arnim, den eersten steen had gelegd; dat het te Brussel verschenen blad, genaamd Vlaamsch-België openlijk “onder de
bescherming van den koning van Pruisen” het licht zag, en wat dies meer. - Het
grappigste was dat niemand ooit te Antwerpen van een “Pruisisch entrepot” hoorde,
en elkeen wist dat Vlaamsch-België al zooveel beschermd werd door den koning van
Pruisen als tegenwoordig het Volksbelang door den keizer van Duitschland!
Na veertig jaar, doet het bespottelijk thema van het Journal des Débats nog dienst
als schering en inslag bij de Fransche drukpers, met variatiën volgens de
omstandigheden. Mme Adam had, in 1888, maar de Pruisische entrepots’ van
Antwerpen te vervangen door het ‘militair station van Dalhem’ en haar requisitorium
was klaar.
In Duitschland ging het geheel anders. Talrijke dagbladen noemden ons streven
een strijd voor het goed recht, terwijl geleerden in denzelfden geest werken over
onze toestanden schreven. Met geestdrift en dankbaarheid bejegenden wij vooral de
verschijning van een boek van Gustaf Höfken, doctor in wijsbegeerte en letteren te
Heidelberg.1) Met die meesterschap over zijn onderwerp, den Duitschen schrijvers
doorgaans eigen, schetste hij het keurigste tafereel van den toestand van
Vlaamsch-België, wees op het onrecht dat den Vlamingen om hunner tale wille werd
aangedaan in rechtszaken, ambtsbedieningen enz., en wakkerde ons aan tot volharding
in den strijd. Deze regelen uit zijn werk mogen strekken tot bewijs van Höfken's
warme gevoelens ten onzen opzichte:

1) Vlämisch-Belgiën, van Gustaf Höfken. Bremen Franz Scholdtmann. 1847. 2 dln. in 8o.
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‘Neen! Neen! benijdt België niet meer om zijne vrijheid, dat is begoocheling. Deze
ridder, die van verre in zoo glanzende wapenrusting verschijnt, is maar een armzalige
komediant, met een harnas van verguld papier. Inderdaad leeft daar een volk, dat
men zijne heiligste rechten ontroofd heeft, ja de Vlamingen leven in gelijke
onderdrukking, als eens de volkeren door de Romeinen met zwaard en wet
onderworpen; of, zachter uitgedrukt, er heeft hier iets plaats als in de middeleeuwen,
wanneer boeken-, staats- en rechtstaal Latijn, en daardoor den volke onverstaanbaar,
geworden was; het Latijn is hier slechts door het Fransch vervangen. Daardoor
ontstaan twee klassen; de dienende, die de groote menigte uitmaakt, en geene vorming
ontvangt, en de heerschende, die de vreemde spraak kent. Beiden scheidt eene
onmetelijke klove, en de moreele ellende, die er uit voortkomt, is onafzienbaar. Een
vader, van harte Vlaming, moet dan nog zijnen zonen eene vreemde opvoeding geven,
ofschoon hij nog zoo goed wete dat gemoed en karakter er onder lijden, daarom
alleenlijk, dewijl zij anders in de wereld niet vooruitkomen en niet de minste hoop
hebben een ambt te bekomen, of om als professor, rechtsgeleerde, burgemeester,
volksvertegenwoordiger, of zelfs als zaakwaarnemer, hun bestaan te vinden.’
Door het Vlaamsch Gezelschap en de Taal is gansch het Volk werden onzen
bondgenoot bedankingen gestemd en het lidmaatschap aangeboden.
In Noord-Nederland ook vinden wij ondersteuning. Het hooggeschat tijdschrift
de Gids kondigt een uitgebreid artikel af, onder den titel: Tegenwoordig België,
waarin met veel zaakkennis de ongunstige toestand van Vlaamsch-België werd
geschetst en onze beweging goedgekeurd. Zoo belangrijk werd dit stuk geoordeeld,
dat, door toedoen van het Vlaamsch Gezelschap, het in een
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vlugschrift werd overgedrukt en bij duizende exemplaren verspreid. - Vermelden
wij nog een vlugschrift van J.A. Alberdingk-Thijm: Vlaamsch-België en
Noord-Nederland, dat mede van hooge ingenomenheid met onze zaak getuigde.
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VI.
De laatste jaren van het Vlaamsch Gezelschap.
De zaal in de Ster was te klein geworden, en het Vlaamsch Gezelschap ging zijne
vergaderingen houden in de ruime foyerzaal van Minards schouwburg (1 Augustus
1847). Ons gezelschap had toen zijnen hoogsten bloei bereikt, zelfs de groote zaal
scheen bijna te eng, bij de plechtige openingszitting. Dien dag was ik de ongelukkigste
der menschen; ik kon het feestje niet bijwonen. Mijne gezondheid had op den duur
eenen ergen knak gekregen; de bloedspuwing wilde niet ophouden, een geweldige
hoest putte mij uit, volslagen rust was mij aanbevolen, zelfs kon ik niet meer naar
de drukkerij gaan. Doctor Dumont, die mij zeer hartelijk verzorgde, ried mij de
buitenlucht aan. Welk akelig verschiet voor mij: het verlies mijner broodwinning,
de scheiding van al mijne Vlaamsche vrienden en kunstkringen!
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Wie weet of ik Gent nog zou weerzien! Ik had meer dan eens verontrustend gefluister,
en zelfs eens een soort van veroordeeling opgevangen: ‘Willem is een vogel voor de
kat!’
Ik vertrok, voorzien van een paar flesschen levertraan en doosjes homeopathieke
korrels, naar Lier, bij eenen oom. De hartelijke man onthaalde mij als een vader;
dadelijk toonde hij mij een geit, die hij te mijnen believe had aangekocht, en wier
melk, verzekerde hij, mij wel spoedig zou genezen.
Het verblijf te Lier was mij heilzaam. Door goede verpleging en rust, was ik weldra
in staat wandelingen rond Lier te doen; meesttijds trok ik naar een boschje, in welks
lommer ik mij nedervlijde. Het was op dit plekje dat ik een gedicht schreef: Philips
van Artevelde, dat ik naar den prijskamp van Somergem zond en dat er met den
eersten prijs bekroond werd. Wijlen de heer Stroobant, later volksvertegenwoordiger,
was de tweede met zijn stuk Agneessens.
Na een verblijf van drie à vier maanden te Lier, keerde ik naar Gent terug, Ik was
merkelijk beter, doch verre van genezen; de borstkwaal, die iedereen en ik ook, voor
een tering hield, hinderde mij nogmaals geweldig gedurende een tiental jaren.
Wij naderen het einde van 1847. Werpen wij eenen terugblik op eenige voor de
Vlaamsche zaak belangrijke feiten uit dit jaar. Verscheidene geboren Walen traden
op om onze eischen te ondersteunen, waaronder raadsheer Delecourt (hij teekende
Vandenhove), advocaat Jottrand, doctor Olivier, van Doornik enz.
Over de uitslagen op letter- en kunstgebied hadden wij ons ook te verheugen.
Terwijl de Staat beweerde, dat onze taal niet deugde voor de cantate, zette Gevaert
muziek op van Duyse's bekroond gedicht België,
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en behaalde er den eersten prijs mee in den wedstrijd der Gentsche Maatschappij
van Schoone Kunsten en Letteren. Gevaert werd eenige weken later ook tot laureaat
uitgeroepen in 's rijks twee-jaarlijkschen prijskamp voor toonzetting.
Een aantal jonge schrijvers waren weer opgetreden, waaronder Eduard Michels,
een der minzaamste en interessantste ‘figuren’ onder de veelbelovenden van dien
tijd. Flink gebouwd, den blos der jeugd op de ronde wangen, blondharig en de
bovenlip bezet met een dun kneveltje, lag er in zijne blauwe oogen iets goedigs en
openhartigs, dat tot hem aantrok. Gemoedelijkheid klonk ook in den zachten toon
zijner stem, en, daar zijn tong wat dubbelde, had zijn gesprek iets bijzonder aardigs.
Michels had eene weeke ziel, waardoor hem bij de minste ontroering dadelijk tranen
in de oogen kwamen; maar hij bezat een warmen, een fantaseerenden kop, iets van
den strijder en tevens van den droomer, en dit maakte hem tot een der vurigste
kampers, voor ons recht, tot een der oprechtste vrienden van ons Vlaamsche volk.
En wat hij was in het Vlaamsch Gezelschap bleef bij tot het einde zijns levens, een
overtuigde Vlaming en een niet minder overtuigde liberaal.
Eerst was hij op een registratiekantoor te Gent; in 1846 werd hij tot surnumerair
aangesteld te Vracene, zoo wij meenen. Ontvanger der registratie geworden, verbleef
hij achtervolgens in verschillende Vlaamsche steden, waar hij altijd voor onze zaak
op de bres stond. Te Aalst waar hij in 1867 benoemd werd, stichtte hij een
Letterkundig Genootschap, dat onder zijn bestuur eene zekere belangrijkheid verwierf.
In vroegere jaren toen hij te Dixmude verbleef, verzocht mijn oude trouwe vriend
dat ik hem zou bezoeken. Zijne jonge vrouw was kort te voren gestorven. Met
roerende woorden
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sprak hij van haar en toonde mij haar levensgroot portret, door De Winne geschilderd.
Het model was zoo lief, dat het mij niet verwonderde dat vriend Lieven het con amore
had afgewerkt. Michels nam vroegtijdig zijn ontslag als ambtenaar, en ging op een
buitengoed te Wetteren leven. Als hij naar Gent kwam vertelde hij mij veel van zijne
liefhebberij in ‘'t boeren,’ en onder anderen dat hij erg verlegen was met de vreeselijke
vermenigvuldiging zijner kippen en duiven, waarvan, zegde hij, hij er nochtans geen
enkele wilde laten dood doen. Hoe toont die trek de goedheid en de weekheid van
zijn hart!
Buiten zijne lieve Hageroozen, grootendeels schetsen uit het landelijk leven, liet
Michels geen boek verschijnen. Wel leverde hij een tal novellen, in het Taalverbond
en in de Noordstar die hij voornemens was in een bundel te verzamelen, doch spijtig
genoeg, bleef het bij dit voornemen. In 1881 is hij te Wetteren gestorven.
Onze letterkunde had mede een kloeke pen aangeworven in Eugeen Zetternam.
In '46 verscheen zijn drama Margaretha van Constantinopel, waarin deskundigen
veel verdiensten, iets Shakespeariaansch hadden opgemerkt. In hetzelfde jaar volgde
zijn roman Bernhardt de Laet, die door kracht en sierlijkheid van schrijftrant zich
onderscheidde, en waarin de schrijver onbewimpeld, doch meermaals met overdreven
kleuren, zijne grieven tegen de gebreken der samenleving lucht gaf Verder zullen
wij dezen rijkbegaafden man nog tegenkomen.
Een andere verdienstelijke jonge schrijver, die toen opkwam, was Felix Boone.
In 1837 verscheen van hem Mijn eerste blik in de wereld, eene poging van
humoristischen trant, in een strijdkamp van het Vlaamsch Gezelschap bekroond.
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Op eene tentoonstelling van caricaturen in den Ooievaar, in de Schouwvegersstraat,
was er eene op hem, verbeeldende eene boon op een vork, waaronder de woorden:
‘Wel Boontje, wat zijt ge toch klein, en wat waant gij u groot.’ Dit kwam zeker van
iemand, die niet velen kon dat de goede Boone in zijn uiterlijke nog al naar
voornaamheid streefde.
Er tierde natuurlijk ook misgewas op den Gentschen letterakker. Te Gent woonde
een Noord-Nederlander, C.H. v. Boekel, die er eene school had geopend. Zijn uiterlijk
verried dadelijk zijne verwaandheid; den kop naar achter houdende, de borst vooruit,
met iets huppelachtigs in den gang en eenen onaangenamen hoogen toon in de stem,
was hij bemoeiziek en bewegelijk van aard en wilde hij overal ‘de personage’ spelen.
Was hij daardoor reeds voor velen onverdragelijk, nog daalde hij in veler achting,
wanneer men later gewaar werd hoe hij den politieken gluiper speelde. In 1837
verscheen van hem een historische roman: Arnold van Rummen of Loon en Luik.
Men zegt: le style c'est l'homme, en hier paste deze spreuk: bombastischer proza kan
uit geen bombastischer brein komen. Terwijl hij vast meende een meesterstuk
uitgebroeid te hebben, staken de mannen van smaak niet weinig den draak met zijn
rammelenden Arnold. Was het verdiend? Men beslisse na het volgend brokje gelezen
te hebben:
‘Begeleid door het dommelend geluid aller kerkklokken, deed Roelandt de aloude
feesttimbaal der Gentenaren als opperhoofd zijne brommende donderende bastonen
hooren, die van tijd tot tijd afgewisseld werden door het vroolijke en welluidende
gespeel van 't kariljon van het historische Belfrood, de verbondsark en 't vergrijsde
zinnebeeld van de volksvrijheid en de onafhankelijkheid der Vlaanderen. Op deszelfs
toppunt liet de zegevierende
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draak, van tusschen zijne breede klauwen, de nationale Leeuwvlag door het blauwe
luchtruim wapperen.’
Om zijn lawaaimakenden trant, werd hij dan ook in de wandeling ‘trombonne van
Boekel’ geheeten.
Daar zijne school niet trok, was hij dagbladschrijver geworden, eerst als vertaler
op de liberaal-democratische Broedermin, waar hij voor de radicale beginselen
uitkwam; in het Vlaamsch Gezelschap schaarde hij zich ook bij die der ‘uiterste
linkerzijde’. Ik herinner mij een gedicht van hem bij gelegenheid van het voltrekken
van het doodvonnis op Robert Blum (Weenen, 1848), waarin hij op de ‘tirannen’
losging. Een tijd lang liep hij met exemplaren daarvan in den zak, en geen bekende
kwam hij tegen, of van Boekel hield hem vast, en vroeg met een glimlachje van zelf
bewondering over de woordspeling: ‘Heb je ook mijn Blumetje gelezen?’ waarop
hij dan dadelijk het ding voor den dag haalde.
Helaas! het was alles maar huichelarij. De man met het roode Blumetje, ging
eenigen tijd later zijne holle pen verknechten bij de clericalen; van Boekel werd
opsteller van August Daele's Beurzencourant.
De politieke woelingen, die de Fransche Februari-omwenteling voorafgingen,
blevan niet zonder invloed op ons land. Ook hier roerden de republikeinschgezinden
den staart, en verwekten eene gisting in de gemoederen, die zich meer te Gent deed
gevoelen.
Wij, Vlaamschgezinden, lieten ons niet medesleepen. Eerder hielden wij ons op
onze hoede, want wij onderstelden dat men in 't geheim konkelde om tot eene
aanhechting bij Frankrijk te geraken. Het republiekeinsch hoopje te Gent was in den
grond maar van luttel tel, en het weekblad dat zij hadden gesticht, onder den titel
van Artevelde (naam van hunnen kring), oefende niet den minsten invloed uit,
doordien het weldra zich be-
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vuilde aan de hatelijkste persoonlijkheden. De kleine kapel had in April 1846 Gent
overstroomd met afdruksels van een vlugschrift, onder den titel: Oproep aen alle
ware Belgen door de Volksvrienden van Vlaenderen, waarbij het volk tegen den
tweeden Paaschdag op de Vrijdagmarkt werd bijeengeroepen, ten einde van daar
naar Brussel te trekken, en des anderdaags bij koning, ministers en kamers hunne
grieven te doen hooren.
Er ontstond groote ontroering in de stad, doordien men onbekend was met de
inzichten van den werkenden stand en men er nog al pessimistisch over dacht. De
geduchte Maandag kwam en - de berg baarde een muis. Ik bevond mij op de markt
onder de vele nieuwsgierigen; er kwamen wezenlijk eenige groepjes bijeen, meest
kwajongens, die op een gunstig oogenblik begonnen te tieren en te zingen, en eindelijk
de ruiten van eenige lantaarns uitsloegen. Daarbij zou het blijven. De pompiers, die
al de toegangen tot de markt bezetten, en de politie kwamen op de rustverstoorders
af, dreven ze uiteen en staken er eenige in den Mammelokker.
Het gerecht kwam er tusschen. Huiszoekingen werden gedaan bij advocaat
Spilthoorn, die, gezamenlijk met Katz, Pellerin (uit Brussel) en anderen, in de zaal
van Flora en elders meetingen hield, welke bij het volk spottenderwijze de Sermoenen
van vader Cats werden geheeten; ook bij den koopman Verlinde-Muller werd gezocht.
Vier verdachten werden door gendarmen naar Brussel vervoerd, namelijk
Vandervennet, hoedenmaker uit de Veldstraat, Jacob Lefevre, blikslager, Verbaere,
drukker van Artevelde, en Labiau van Ronse, die ondersteld werd de schrijver van
het vlugschrift te wezen. Onze drie stadgenooten werden op vrije voeten gesteld,
terwijl Labiau naar de assizen werd verzonden, niet voor het vlugschrift, maar als
beschuldigd van eene
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vroegere zonde, namelijk arglistigen bankbreuk. Na twee jaren dreigens, zou de wolk
eindelijk losbreken. Groote politieke gebeurtenissen doen zich op: uit de
Februari-omwenteling is de Fransche republiek geboren, en weldra volgen de
volksbewegingen in Duitschland, Oostenrijk en Italië. Een onbeschrijfelijk gevoel
van angst en onzekerheid heerschte in Belgie; men was in het geheel niet gerust over
de inzichten onzer naburen de Franschen. In ons Vlaamsch Gezelschap verwachtte
men zich aan het ergste; de meetings van Kats, Spilthoorn en Pellerin, de
democratische strekking van de nieuw gestichte dagbladen en tijdschriften, de
anti-gouvernementeele houding van le Messager, de aanwezigheid in Gent van uit
Parijs gekomen verdachte woelzieken, dit alles duidde ons aan dat er hier vuur onder
de asch smeulde.
In de eerste dagen bleef alles te Gent rustig. Het gouvernement nam maatregelen
van voorzorg. De kanons werden op de citadel en op onze andere toen nog bestaande
wallen uitgezet, met den mond naar 't Zuiden. De soldaten werden binnengeroepen,
en wij zagen ze, welgemoed en onder het zingen van onschuldige liederen, door onze
straten heentrekken Doch weldra zou het er spoken.
Rond half Maart begonnen volkshoopen, meestal uit werklieden, doch ook uit
kwajongens, bestaande, de straten te doorloopen, onder de kreten van Vive la
République! Vive la garde nationale! Kasseien werden op de Vrijdagmarkt uitgedaan,
lantaarns uitgeblazen en eene bende ging naar de Bestormstraat, waar in het
Jezuïetenklooster al de ruiten werden verbrijzeld. De uitgezonden troepen herstelden
de rust en eene proclamatie van den burgemeester, Constant de Kerchove, verbood
de samenscholingen en gaf last tot het sluiten der herbergen te negen uren des avonds.
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Erge woelingen hadden ook op den Kouter plaats. Als een der opstokers werd verdacht
Constant Dossche,1) die wezenlijk zich in de groepen zeer bedrijvig had getoond. De
politie zette hem na en hij ontkwam haar enkel door aan 't Patijntje de Lei over te
zwemmen en zich daar ergens schuil te houden. Een oolijke trek van hem. Hij plaatste
een brief in den Messager, waarin hij meldde dat hij de stad had verlaten, omdat hij
te zeer de mishandelingen gedachtig was, die hij in 1839 had moeten verduren.
‘Sedert dien,’ eindigde hij, ‘zie ik mij steeds omringd van gendarmen en veldwachters,
alsof ik de grootste misdadiger der wereld ware, zoodanig dat ik het land heb moeten
ruimen, waardoor mijn huisgezin en mijne handelszaken in verlatenheid zijn
gebleven.’ Met dien brief had hij alleen de politie verschalkt; later werd het bekend
dat hij hoegenaamd de stad niet had verlaten. Dossche stelde zich zelf in Mei ter
beschikking van de justitie, die van de vervolging afzag. De overheden toonden veel
ijver in het beteugelen van alle oproerige pogingen. Eens dacht het gerecht op het
spoor te wezen van een verschrikkelijk geheim. Een heel gevolg van
onderzoeksrechter, commissarissen, gendarmen en politie-agenten begaf zich bij
doctor Van Aken, om er de hand te leggen op een vijftigtal tonnekens buskruit, die
sommigen hadden beweerd bij hem te hebben zien binnenbrengen. Men kan denken
hoe Van Aken zonderling opkeek bij dit plechtig bezoek: die zending buskruit was
niets anders dan eenige tonnekens plaaster, die hij had besteld tot het maken van
broeikassen in zijnen grooten tuin in den Krommen Elleboog. Of er in Gent met die
grap gelachen werd!
Bij de volksbetoogingen van elken avond gedurende

1) In de wandeling heette men hem Pruque Dossche. In 1839 had hij reeds bij volkswoelingen
zich doen opmerken.

Willem Rogghé, Gedenkbladen

67
de maand Maart, kwamen dreigende tijdingen uit Frankrijk hier de onrust
vermeerderen. Er werd vernomen, dat in Parijs een Belgisch-Fransch legioen werd
gevormd, ingericht met het doel om hier de republiek te komen uitroepen. De geest
der burgerij bleef goed, en, in weerwil der loftuitingen over de ‘roemrijke’ revolutie,
door zekere drukpers dagelijks aangeheven, waren en bleven de republikeinsche
betoogingen hier maar het werk van het schuim van den arbeidstand.
Elkeen begreep echter dat het land in groot gevaar verkeerde. In het Vlaamsch
Gezelschap, bij ons, de verklaarde vijanden van Frankrijk, gaf de vaderlandsche
geest zich vuriger dan ooit lucht; wij waren besloten tot het uiterste te gaan; de
gedachte dat wij weêr de prooi van Frankrijk zouden kunnen worden, stootte ons
allen zoo zeer tegen de borst dat besloten werd onder de leden van het Vlaamsch
Gezelschap een soort van gewapend vrijkorps in te richten. Wij verkregen oorlof om
wapenoefeningen te houden in het Brood-Magazijn, waar de stad een voorraad oude
geweren voorhanden had, die wij mochten gebruiken. Paul Van Loo en Frans Van
Campen, die beiden sergeant-majoor bij het leger waren geweest, boden zich aan als
instructeurs en gingen dadelijk aan het werk. Een groot getal leden van het gezelschap
lieten zich opschrijven en op gestelde dagen hadden exercitiën plaats, de eene vroeg
in den morgen en de andere om vier uren na den noen, wat gebeurde om elk, volgens
zijne bezigheden, er te laten deel aan nemen. Eenige keeren ging ik er heen, doch,
uit hoofde mijner zwakke gezondheid, kon ik de vermoeienissen der oefeningen niet
lang volgen. Bij die vrijwilligers bevonden zich veel personen uit den hoogeren stand,
onder anderen, baron Jules de Saint-Genois en advocaat Pieter De Decker, die zich
daar in de kennis van het
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geweer oefenden. Na de poging van Risquons-Tout, dreef het onmiddellijk gevaar
voor ons land over, en de Vlaamsche vrijwilligers gingen uiteen.
Tegen de Franschgezinde betoogingen op straat stelden wij onze Vlaamschgezinde.
Dagelijks kwamen wij in het Gezelschap bijeen, en wij verlieten het in gesloten
gelederen, onder het zingen van: Welaan, kameraden, ten strijde gesneld, of wel van
het Vaderland, een nieuw lied van Jan De Laet, met muziek van Belpaire, dat toen
in alle Vlaamsche kringen gezongen werd. Meesttijds trokken wij uit Minard naar
den Kalanderberg en, voor Artevelde's huis gekomen, hieven wij luide kreten aan,
om telkens, onder het wuiven met de hoeden, het refrein aan te heffen:
O Vaderland! o Vaderland!
Aan u ons hart, aan u ons hand,
O Vaderland! o heilig Vaderland!

Bij ons heerschte het vermoeden dat er te Gent in 't geheim gekonkeld werd om de
bestaande orde van zaken om te werpen. Niet zonder verontwaardiging werd gezien
dat de Messager de Gand eene inschrijving had geopend voor de gekwetsten van
Februari; spijts het menschlievend doel, waarmede dit blad zijne handeling wilde
verbloemen, zagen wij daarin eene Fransche intrigue. Met evenveel wantrouwen
vervulde ons het jong democratisch-socialistisch element, dat onder den invloed der
lessen van professors Huet en Moke uit de hoogeschool was gekomen en al te sterke
sympathiën voor Frankrijk en vijandigheid jegens de Vlamingen aan den dag legde.
Ten huize van professor Huet werden geregeld wekelijks ‘conférences’ gehouden,
die door Moke, De Laveleye, César Fredericq, Constant Leirens Callier, Jan Stecher,
Louis Hijmans, De Beil (van Deinze)
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en meer andere mannen van die kleur werden bijgewoond. Wel beweerden zij dat
die bijeenkomsten van louter wetenschappelijken aard waren en men er zich enkel
op de studie van maatschappelijke vraagstukken toelegde; maar de Vlaamschgezinden
zagen er heel wat anders in en beschuldigden, te rechte of ten onrechte, Huet's school
van Fransche politieke strekkingen1).
In die oogenblikken van opgewondenheid hield het Vlaamsch Gezelschap - ik
weet niet meer bij welke gelegenheid - op den 13n Maart een groot banket in
Minards-Schouwburg, waarop de burgemeester en andere overheidspersonen aanwezig
waren. Onze vaderlandsche gedachten werden er luid en onbewimpeld uitgedrukt in
gloeiende redevoeringen. Doch geene was zoo vol geestdrift als die van Heremans;
ik hoor hem nog, onder het daverend gejuich der aanwezigen, deze onverschrokken
woorden uitgalmen: ‘Dat de Franschen maar komen, zij dragen roode broeken: maar
onze Vlaamsche broeken zullen ook rood wezen - rood van hun bloed!’
Bij het eindigen van het banket waren de hoofden, zoowel door die speeches als
door het ledigen der bekers geweldig verhit geworden. In groepen verlieten wij de
zaal en trokken al zingende door de straten. Een hoop onzer mannen bedreef toen
eene onvoorzichtige daad. Bij Sint-Baafskerk gingen zij bij professor Huet, onder

1) In een open brief van Emile De Laveleye, (Gazette, 14 Jan. 1889), spreekt hij van dien kring
als volgt: ‘En 1848, je faisais partie à Gand d'un groupe ultra-démocratique, à la tête duquel
étaient mon professeur Huet, Français, et Gustave Callier, aussi gallophile qu'on puisse l'être.
Néanmoins, nous nous décidâmes à fonder un journal flamand, de Broedermin, parce que
nous étions convaincus que c'était le seul moyen de gagner le peuple à la démocratie.’ Die
woorden bewijzen dat de argwaan der Vlaamschgezinden gegrond was, des te meer daar er,
nevens democratie, door dien kring wezenlijk Fransche propaganda werd gemaakt.
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luid geroep, de ruiten inslaan, om vandaar hetzelfde te gaan verrichten bij professor
Moke op den Steendam, terwijl een van den hoop, Paul Van Loo, onderweg met een
pistool eene lantaarn aan stukken schoot.
Meer was er niet noodig voor de fransquillons om eens duchtig tegen de
Vlaamschgezinden uit te varen. De Messager de Gand onderscheidde zich hierbij
en stelde heel het Vlaamsch Gezelschap voor het gebeurde verantwoordelijk, waarop
vader Rens aan dit blad eenen brief zond, waarin hij als voorzitter verklaarde dat
deze kring geheel en al buiten zaak was.
Het gerecht had zich het geval aangetrokken, en de vermoedelijke daders,
waaronder Heremans, Edward Michels, August Daele, Karel Van Loo, Frans Van
Campen en meer anderen, werden voor de rechtbank van enkele politie gedaagd.
Een lid van het Gezelschap, advocaat De Paepe, zou de verdediging voordragen. Bij
het oproepen der zaak kenschetste een geestig incident het begin der zitting. De zaal
was volgepropt met nieuwsgierigen. Advocaat De Paepe was aan eene tafel in de
verhoorzaal gaan zitten. Professors Huet en Moke treden op. Na de eerste
formaliteiten, vraagt advocaat De Paepe aan den vrederechter of hij hem kan
veroorloven vooraf den heer Huet eenige vragen te stellen. Toestemmend antwoord.
Advocaat De Paepe, naar eenen stoel bij de tafel wijzende, zegde toen op heuschen
toon: Monsieur Huet, veuillez vous asseoir, nous allons jouer cartes sur table. Huet's
snedig antwoord: Je ne suis pas venu ici pour jouer aux cartes, deed al de omstanders
in luid gelach schieten.
Na eenige ondervragingen, verklaarde de vrederechter dat er geene redenen tot
vervolging bestonden.
Dagen vol doodelijken angst waren die van einde Maart 1848. Het Fransch-Belgisch
legioen was in twee

Willem Rogghé, Gedenkbladen

71
benden naar de grens afgezakt. De eerste, onder aanvoering van Fosses, een gewezen
Belgisch officier, was tot aan Valencijn vooruitgerukt, doch had zich niet verder
gewaagd; de andere bende, aangevoerd door Blervacq, een Parijsch wijnkooper, tot
aan Risquons-Tout gekomen, was er op de voorwacht van het korps van generaal
Fleury-Duray gebotst. Na eene korte schermutseling, werden twee Belgische kanonnen
opgesteld, wier schroot dadelijk de aanvallers op de vlucht dreef; van dezer zijde
waren er een 30tal dooden en 70 tot 80 gekwetsten. Onze troepen hadden een doode
en zes gewonden. Aan de zijde onzer troepen had men verscheidene Belgische burgers
bemerkt, met jachtgeweren gewapend, die de inrukkers mede den weg wilden
versperren.
De weldra gekende bijzonderheden over het doel en den tocht dier bende, bewezen
hoe helder de mannen van het Vlaamsch Gezelschap den toestand hadden ingezien
en hoe vaderlandslievend zij hadden gehandeld met de bevolking tegen de pogingen
der meetingmannen en de gevaarlijke stelsels der sociaal democratische wijsgeeren
te waarschuwen. De waaghalzerij van Risquons-Tout was ondernomen, minder om
ons eene verandering van regeeringsvorm op te dringen, dan om Belgie bij Frankrijk
in te lijven, en zulks nog wel met de hulp en steun van Fransche ministers en hooge
ambtenaren1).

1) Uit een officieel stuk blijkt dat Delescluze, Staatscommissaris aangesteld door Pillette,
onder-commissaris, den 20en Maart te Rijsel bij generaal Négrier, in name van het Fransche
gouvernement, wapens voor 1800 Belgen kwam vragen; die Belgen moest hij daar in de
citadel, herbergen. Négrier weigerde, omdat Delescluze hem geen geschreven bevel kon
geven, waarop laatstgenoemde inbracht, ten bewijze dat de Belgen door het gouvernement
gezonden waren, dat zij reeds gedeeltelijk gewapend en door leerlingen der krijgschool
vergezeld waren. Den 28sten 's morgens kreeg generaal Négrier een bevel van den minister
van oorlog om 1500 geweren met voorraad voor de wapening der garde nationale af te
leveren. Die wapenen waren reeds afgeleverd, toen generaal Négrier per telegraaf bericht
kreeg dat de leerlingen der krijgschool naar Parijs moesten terugkeeren, daar het voorloopig
gouvernement het Belgisch grondgebied niet wilde schenden noch laten schenden. Delescluze
had zijn doel bereikt, de mannen der bende hadden de wapens uit het arsenaal van Bijsel.
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De commissaris generaal van het Noorden, Delescluze dreef de roekeloosheid
zooverre, dat hij zelfs de beslissing der justitie op eigen hand verbrak. De rechtbank
van Rijsel had voor de zaak van Risquons-Tout vervolging bevolen tegen Blervacq
en Jaspin. Er was feest te Rijsel en de magistraat dier stad was ter prefectuur aanwezig.
Delescluze stapte naar de leden der rechtbank en zegde hun op vertoornden toon, dat
hij hunne beslissing had verbroken en Blervacq op vrijen voet had gesteld, ‘Denkt
er niet aan, riep hij, op die zaak terug te komen, of ik maak gebruik van mijne macht
als commissaris-generaal. Ik heb het recht u in uwe functie op te schorsen en de
afzetting moet onmiddellijk na de opschorsing volgen.’ Zulke brutale kerel stond
daar als ambtenaar aan onze grens, loerende op de verovering van ons land.
De Belgen, beticht van medeplichtigheid aan de zaak van Risquons-Tout, werden
naar het assisenhof van Antwerpen verzonden. Gewichtige feiten bracht het proces
aan den dag. De procureur-generaal de Bavay toonde uit een verslag van den heer
Beauchart aan de nationale vergadering, dat zekere Fransche ambtenaren deelnamen
aan de aanslagen tegen ons land gesmeed, blijkbaar met het doel om België aan
Frankrijk te vereenigen; hij herinnerde dat Delescluze, bij het planten van den
vrijheidsboom te Rijsel, had voorspeld dat de Leeuw van Waterloo weldra zou
verdwijnen, en eindelijk zegt hij dat in de Belgische clubs was beraadslaagd over de
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vraag in welke saus men België zou stoven, en dat men was overeengekomen er eene
onafhankelijke republiek van te maken, om de andere mogendheden niet op den hals
te krijgen. De volgende voorwaarden zouden daarbij gesteld worden: al de hooge
ambtenaars moesten afgesteld en seffens door Franschen vervangen worden; al de
officieren, zonder onderscheid, moesten worden gedegradeerd, om voor Franschen
plaats te maken; al de Fransche wetten moesten in België worden afgekondigd.
Zestien beschuldigden werden ter dood veroordeeld, waaronder de stokoude
generaal Mellinet, die aangeduid was als voorzitter der Belgische republiek, en
advocaat Spilthoorn. Die straffen werden naderhand verlicht en laatstgenoemde
mocht naar Amerika uitwijken.
In Frankrijk was men geweldig op onze landgenooten gebeten. Op verscheidene
plaatsen werden Belgische familiën verjaagd, terwijl een te Rijsel verschijnend blad,
maar eenvoudig weg op de uitdrijving van al de in Frankrijk wonende Belgen
aandrong.
In Parijs trachtten de woelmannen, spijts de les van Risquons-Tout, eene nieuwe
uitrusting tegen België in te richten, en blijkbaar was het door de opruiingen van
ginder dat er in de groote steden van België nog steeds volksbewegingen werden
onderhouden. Te Gent gebeurde er iets ergs. Op 1 April werd de politie-brigadier
Van Wesemael aangesproken en bespot door zekeren Victor Van den Wijngaard,
die de straten rondliep vergezeld van eenen orgeldraaier, al roepende: Vive la
République. Des avonds ontmoette de politie-bediende hem weer schreeuwende op
het Statieplein en hield hem aan. Daar talrijke werklieden zich tegen die aanhouding
verzetten, riep Van Wesemael de hulp van troepen in. Een sergeant en een korporaal
aan het hoofd van zes manschappen, leidden den gevangene op; maar op den
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Brabantdam was er reeds zooveel volk samengeschoold en nam het zulke dreigende
houding aan, dat de sergeant op het werpen met steenen deed antwoorden met twee
geweerschoten, met het droevig gevolg dat twee jonge werklieden een kogel juist in
het hoofd kregen en dood ter aarde ploften. Die harde les had voor gevolg dat de rust
minder gestoord werd.
Tot in 1849 duurden te Gent de volksmeetingen in de eene of andere herbergzaal
voort; doch de democraten werden meer dan eens bestookt en er grepen herhaaldelijk
vechtpartijen plaats, onder anderen op 4 Februari 1849, in de herberg Sint Aarnout,
op de Kortrijksche straat, waar de anti-meetingisten alles kort en klein sloegen.
De predicatiën en de meetings doen mij denken aan die in de kerken. Veel opgang
maakten, in het begin van 1849, de sermoenen van den Franschen priester de
Ratisbonne, wiens talent als kanselredenaar de burgerij naar Sint-Baafskerk deed
stroomen. Hij haalde met zijn sermoenen een sommeken van twee honderd duizend
frank bijeen ten voordeele van het Genootschap van Sint Vincentius a Paulo. Dat
heet niet in de woestijn preeken.
Meer ingenomenheid met de Belgische dynastie, een gevoel dat tot dan toe in de
Vlaamsche streken, en meer bepaaldelijk te Gent, weinig merkbaar was geweest, gaf
zich eensklaps lucht onder de gebeurtenissen van 1848-1849.
De Vlamingen, die zich nooit meer Leopoldsgezind hadden getoond dan het juist
noodig was, begrepen dat, om de pogingen der Franschgezinde republikeinen tegen
te werken, het noodig was den Belgischen troon te steunen. Het Vlaamsch Gezelschap
stemde een adres aan den Koning, tot betuiging der verkleefdheid van de
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Vlamingen aan zijnen persoon en aan de nationale instellingen, met de verzekering
dat zij zouden voortgaan in hunne pogingen ter verspreiding hunner moedertaal, als
zijnde zulks een machtig middel om de vaderlandsliefde, de zucht tot alles wat ter
verheerlijking der natie verstrekken kan, te onderhouden en op te wekken. Uit al de
deelen des Vlaamschen lands werden in denzelfden geest adressen aan den koning
gezonden.
Immers, koning Leopold was nog een der weinigen, die in de hoogere kringen
soms een goed woord voor de Vlaamsche letterkunde over had, en wij waren overtuigd
dat hij persoonlijk ons streven niet zou hebben tegengewerkt. Zoo bleven wij hem
dankbaar voor eene oplettenheid, die hij jegens Willems voor onze letterkunde had
getoond bij de plechtige wijding der heringerichte Koninklijke Academie van België
(15 December 1850). Baron de Stassart hield daar eene rede over den toenmaligen
toestand van België, zonder een woord over de Vlaamsche Letteren te reppen. De
koning, die den ongunstigen indruk daarvan poogde weg te nemen, wendde zich na
den afloop tot Willems en verhaalde hem dat zijn zoon, de graaf van Vlaanderen,
hem dien morgen met een vierregelig Vlaamsch versje ter gelegenheid van zijnen
geboortedag had geluk gewenscht. Vous voyez, had de Koning er bij gevoegd, que
nous n'oublions pas le Flamand. - Sire, antwoordde de Vlaming snel, le Flamand
n'est oublié que dans le discours de M. de Stassart.
In Juni 1848 hadden kiezingen voor de wetgevende kamers plaats, welker uitslag
de verhouding van de te Gent bestaande gezindheden afteekenen. Terwijl de
liberaal-grondwettige kandidaten gekozen werden met 2300 stemmen, werden er op
de republikeinschgezinden, Dubois, Beyens, De Coster-Wittocx en De Beil, 900
stem-
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men uitgebracht. In Augustus 1848 werd te Gent met voldoening de benoeming van
den heer Hipp. Rolin tot minister van openbare werken vernomen. Het Vlaamsch
Gezelschap besloot hem daarover geluk te gaan wenschen en hem de Vlaamsche
belangen aan te bevelen. Met een groot getal leden gingen wij ten huize van minister
Rolin, waar Snellaert in onzen naam het woord voerde. In vloeiend Nederlandsch
antwoordde de minister en liet ons uit zijne rede opmaken dat hij onze zaak zeer
genegen was. Doch, gelijk zoovele anderen, deed hij er bitter weinig voor. Gedurende
zijn bestaan begaf ons Gezelschap zich meermaals met hetzelfde doel bij
nieuwbenoemde hooge ambtenaars en bij de kandidaten in de kiezingen voor kamers
en gemeente. Doorgaans kregen wij betuigingen van sympathie, of wel beloften,
doch onnoodig het te zeggen, steeds bleven wij op doorslaande daden wachten.
Meermaals verloren wij onze koelbloedigheid, bij het hooren van onbezonnen
daden vanwege het staatsbestuur. Wij waren in 1848 meer dan ooit door Frankrijk
bedreigd en niettemin bleef men onvoorzichtigheden begaan. Langs den anderen
kant, wilde men Huet, den Gentschen hoogleeraar, wiens grooten invloed men duchtte
ter zijde schuiven, en men deed het ook met hem een verbanning op te dringen, onder
den vorm van een ziekteverlof, waarvoor België hem tot den dag zijner dood een
jaargeld moest blijven betalen; en langs een anderen kant zag men den gekenden
Franschen schrijver de Sainte-Beuve benoemen tot hoogleeraar aan de Universiteit
in Luik. Niet alleen de Vlaamschgezinden, maar ook vele Fransch-Belgische
dagbladen laakten hevig die benoeming.
Het ergerde ons ook geweldig dat de Belgische kamers een jaarlijksch pension
stemden aan Van Campenhoudt,
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den schrijver der Brabançonne, waarin eene nieuwe verheerlijking van 1830 lag.1)
Elkeen wist hoe kittelig het Nederlandsch staatsbestuur was gebleven ten opzichte
van alles wat de omwenteling deed herdenken; dit ging zooverre, dat het huis van
het Hollandsch gezantschap telken jare en zoolang de Septemberdagen werden
gevierd, gesloten werd en het gansche personeel de hoofdstad verliet. Wij, die in
deze beroerde tijden eene nadere aansluiting met Nederland als de hoogste weldaad
voor ons land nastreefden, zagen dit besluit met leede oogen.
In die beroerde tijden - die, ik mag het verzekeren, in België een diep gevoel van
bangheid onderhielden, wanneer niemand kon voorzien waarop dit alles zou uitloopen,
- was er eene overheerschende gedachte bij de strijdende Vlamingen, die van eerst
en vooral het uit Frankrijk dreigend gevaar af te weren, en vervolgens, mocht de boel
instorten, te trachten voor onze Vlaamsche nationaliteit te redden wat er te redden
viel. Om het bestaan en het levensrecht van ons ras wel te staven, bewogen wij ons
rusteloos en geestdriftig op Vlaamsch intellectueel gebied.
In onzen strijd vonden wij overtuigde medekampers in de mannen van het Vlaamsch
Midden-Comiteit van Brussel, waarvan de kloekverstaalde spil was Michiel
Vandervoort. Gestadig reisde hij voor onze zaak uit Brussel naar Gent, Antwerpen
en elders heen en weer. Hij gold Snellaert niet als talent, maar was zijn evenknie als
vurig Vlaamschgezinde. Ik zie Michiel nog voor mij. Een kortgestuikt, breed
geschouderd manneken, met energieken kop, en een vranken vollen stemklank,
gedragen door een nooit rustende tong: wij heetten hem

1) Van Campenhoudt was goed gekend te Gent, waar hij als barytonzanger aan den Franschen
schouwburg was verbonden geweest.
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wel eens ‘krommen Michiel’ doordien hij zich op zijne poortjesbeenen wat moeielijk
voortbewoog, als iemand die gestadig aan eksteroogen lijdt.
In het begin van 1849 verhuisde het Vlaamsch Gezelschap uit Minard's foyer naar
het Café l'Union dat pas in de Volderstraat, schuins over de hoogeschool, was geopend
geworden. Kostelooze leergangen van Nederlandsche en Hoogduitsche letterkunde,
muziek, zang, schei- en wiskunde werden er ingericht. Dit lokaal herinnert mij eene
goede grap. In den benedengang hadden wij ons uithangbord: Vlaamsch Gezelschap
op den muur doen schilderen; zekeren morgen werd bemerkt dat eene letter was
overschilderd, namelijk de g, zoodanig dat er nu Vlaamsch Ezelschap te lezen stond.
De bezadigsten onder ons dachten dat die grap van een onzer eigene medeleden kon
komen, doch onze gallophoben - en zoo hadden wij er nog al veel - zagen daarin
alweer eene deugnieterij van die schelmen van fransquillons.
In den zomer van 1848 was Conscience meermaals naar Gent gekomen, om er
bouwstof te verzamelen voor zijnen grooten historischen roman Jacob van Artevelde,
waarbij hem de grijze Cornelissen en vooral professor Lentz behulpzaam waren. In
het Vlaamsch Gezelschap las de schrijver brokken uit zijn handschrift voor, - lezingen,
die, in die stonden van beklemdheid, op onze Vlaamsche harten den diepsten indruk
maakten.
De verschijning van dit werk (begin 1849) was eene echt nationale gebeurtenis;
't was ons alsof de schitterende gloriekrans, waarmede Conscience het beeld van
Artevelde had getooid, zou terugkaatsen in de zielen der afstammelingen van die
onversaagde gemeentenaren en het heilig vuur heropwekken, waarmede hunne
voorvaders eens zoo dapper voor recht en vrijheid hadden
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gestreden. De magistraat van Gent gedroeg zich in deze omstandigheid op waardige
wijze.
Conscience had zijn boek aan de stad Gent opgedragen; in zitting des
gemeenteraads van 14 April 1849 besloot deze, naar het verslag van baron de
Saint-Genois, dat bij den bedankingsbrief aan Conscience een op perkament
geschreven stuk zou worden gevoegd, de diepe erkentenis van den raad over die
hulde uitdrukkende, ‘zijnde de commissie van onderwijs en schoone kunsten overtuigd
dat dit stuk, door al de raadsleden onderteekend, den heer Conscience aangenamer
zal zijn, dan al de geldelijke belooningen of gedenkpenningen, die hem zouden
kunnen toegekend worden. ‘Dit voorstel werd met toejuiching aangenomen.
Vernomen hebbende dat Conscience den Zaterdag 9 Juni in Gent zou zijn, riep ik
de leden van het Willems-Genootschap bijeen, om den schrijver van Jacob van
Artevelde een huldebewijs te brengen. De andere Vlaamsche koormaatschappijen
liet ik ook verwittigen en door allen werden hem aan het hotel de Ster, waar hij was
afgestapt, serenades gegeven. Hij kwam buiten en dankte ons in eene warme
vaderlandslievende improvisatie. Zijn wonderschoon geluid trof ons allen; een der
koorzangers vond er een snedig woord op: ‘Zoo een solist bezitten wij niet!’
In Juli van hetzelfde jaar werd te Gent het vierhonderdjarig jubelfeest der
maatschappij de Fonteinisten met luister gevierd. De prijsuitreiking aan de
overwinnaars in hare letterkundige wedstrijden had in het paleis der hoogeschool
plaats, gevolgd door een banket in Minard, waaraan gouverneur, burgemeester,
schepenen en veel andere mannen van aanzien deel namen. Conscience was daar
weder aanwezig, en, tot spreken verzocht, hield hij eene rede voor de vuist, een echt
meesterstuk van
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welsprekendheid, die den diepsten indruk maakte. Hij stelde een dronk voor: Aan
den magistraat van Gent, waarin hij het roemrijk verleden en het tegenwoordige
kalme der groote stad, ondanks de netelige omstandigheden, herdacht en bewonderde.
Wie Conscience ooit aan het woord hoorde, kan oordeelen hoe zijne rijke ver beelding
en zijne gloeiend-mannelijke taal in zulk thema voedsel moesten vinden.
Op het feest in de hoogeschool had er iets aandoenlijks plaats. De maatschappij
de Taal is gansch het volk, die een prijskamp voor eenen zedenroman had
uitgeschreven, had den prijs toegewezen aan het stuk Mijnheer Luchtervelde, waarvan
schrijver was Jozef Diricksens, korporaal bij het 1e linie-regement, toen in bezetting
te Dendermonde. Toen de aanwezigen het jong korporaaltje in krijgsgewaad de
estrade zagen beklimmen, stegen de geestdriftigste toejuichingen op en wezenlijk
was hij het mikpunt van aller nieuwsgierigheid en belangstelling.
Met dien zoo schranderen jongeling, die onder den naam van Eugeen Zetternam
eene waardige plaats in onze letterkunde bekleedt, stond ik weldra in de nauwste
vriendschapsbetrekkingen. Nadat hij uit het leger was getreden vestigde hij zich te
Gent, en hervatte zijn beroep van versierselschilder; zijne specialiteit was het
schilderen van bloemtuilen op rolgordijnen, een artikel dat te dien tijde veel gevraagd
werd. Zetternam hield zich veel met de beeldende kunsten bezig en ontwikkelde later
zijne gedachten daarover in zijne Bedenkingen over de Nederlandsche schilderschool.
Doch zijn geest was vooral gevestigd op de maatschappelijke vraagstukken; hij wilde
meêhelpen, zegde hij mij, tot de verbetering der wereld en der menschen, en zoo
werden zijne meeste lettergewrochten tendenz-romans, waarin hij met
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kracht en ook met overdreven schamperheid de begoede standen over hunne ikzucht
en harteloosheid aanrandde en de ellende en het lijden der proletariërs in de
snerpendste woorden schetste.
Vol van die gedachten en erg ontevreden over zijn eigen lot, dat wezenlijk nooit
schitterend was, lag er steeds over Zetternam een zweem van droefheid en
moedeloosheid, die dikwijls pijnlijk op mijzelf inwerkte. Doch hij was zoo goed en
zoo zacht van inborst, zijne redekaveling was zoo ernstig en zoo beraden, dat ik mij
tot hem aangetrokken bleef gevoelen. Zoodra ik maar kon, zocht ik eene afleiding
aan de gesprekken over de tirannie en der wereld onrechtvaardigheden en bracht
hem op het zachtere terrein der kunst; dan was hij verrukkelijk door de pittigheid
zijner redenen en de opgewektheid van zijnen geest.
Toen hij Gent had verlaten, ging ik menigen Zondag bij hem naar Antwerpen.
Hoe gemoedelijk was het in zijn nederig huisje, toen wij daar aan tafel zaten met
hem, zijne jonge vrouw en zijne oude moeder, welke laatste vooral hij schatten van
liefde toedroeg.
Ook Zetternam stierf jong (Oct. 1855), zijne familie niets achterlatende dan zijne....
faam. Inschrijvingen werden geopend om zijne weduwe en weezen ter hulp te komen.
Gelukkig achtte ik mij een laatste blijk van verknochtheid aan den goeden vriend te
kunnen geven, door met mijn Willems-Genootschap te gaan deelnemen aan een
concert, dat in de Scheldestad met dit liefdadig doel was ingericht. Een soortgelijk
feest werd door het Vlaamsch Gezelschap te Gent op touw gezet; het had in den
grooten schouwburg plaats, met medewerking van Fonteinisten, Broedermin,
Melomanen, Koormaatschappij en Willems-Genootschap.
Iets opmerkenswaardigs uit die tijden is de geest van
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overeenkomst en samenwerking, die tusschen de verschillige gezelschappen bestond.
Telkens een Vlaamsche kring uit eene andere stad of dorp een feest inrichtte, werden
die van Gent uitgenoodigd en eene afvaardiging trok er heen. Het Vlaamsch
Gezelschap van Deinze, een der wakkerste en der ijverigste, hield feest op 18 Juni
1848; het was eene der lustigste samenkomsten, die ik ooit bijwoonde. Meer dan
vijftig leden van het Gentsch Vlaamsch Gezelschap waren dien dag naar Deinze
gegaan, waar zij door aanspraken van de heeren De Smet-Minnens, Désiré Delcroix
en andere verwelkomd werden.
De Gentenaars bleven niet ten achter en professors Serrure en Heremans, Hipp.
Rens, Pieter Wouters en Pieter Geiregat voerden er opvolgenlijk het woord. Voor
een antidoot tot al dat ernstige, had Frans Van Campen gezorgd; wij kenden hem als
luimigen liedjesdichter, doch bij deze gelegenheid had hij er een gevonden, dat aller
lachspieren bijzonder in beweging bracht. Het had voor titel de Deinzenaars; telkens
waar het eene goede of vaderlandsche daad gold, had hij er het vers:
Dan deinzen de Deinzenaars niet,

op toegepast, en waar hij iets slechts, bij voorbeeld, het fransquiljonisme tegenkwam,
herhaalde hij telkens:
Dan deinzen de Deinzenaars achteruit.

Het ‘liedje van Deinze’ bleef lang op het repertorium van het Vlaamsch Gezelschap.
Nevens Van Campen, hadden wij nog een zeer guitigen makker aan Paul Van Loo.
Bij menig avondpartijtje bracht hij ons in de beste luim met zijne liedjes in Gentsch
dialect; ofschoon van weinig letterkundige beteekenis, waren zij doorgaans zoo
geestig van opvat-
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ting en zoo wel van volkszout doordrongen, dat het ons telkens eene kermis was
wanneer hij met een nieuw opkwam. Onder andere herinner ik mij nog de Klacht
van Raene De Cock.
Raene (Adriaan) De Cock was te dien tijde eene te Gent zeer gekende personage;
groothandelaar in beer, beschikte hij over een ontzaglijk getal karren, die des nachts
de onwelriekende waar gingen opladen, om die dan te gaan storten in de schuiten,
welke op de gansche lengte van het Meerhem gemeerd lagen; deze vloot - het was
er wezenlijk eene - had aan Raene den typieken bijnaam van Admiraal van het
Meerhem verworven. Geen wonder dat de wijk van het Meerhem te dien tijde bij de
Gentsche bevolking in geen ‘goeden geur’ stond; al de huizen van H. Kerst waren,
door de operatiën van Raene, van de akeligste lucht doordrongen.
De klacht kwam hierop neêr. Raene klaagde over den slechten gang zijner zaken;
zijne waar vond geen aftrek meer als vroeger, en, hij bekende het, zij was ook niet
meer zoo degelijk; de patatenplaag, de cholera en wat dies meer waren oorzaak dat
de voortbrengers niets solieds meer afwierpen, en zoo zag Raene zich in zijne faam
erg bedreigd. Hij had besloten Gent en zijn vroeger zoo fleurig Meerhem te verlaten,
om in minder platgevallen oorden zijne tenten te gaan opslaan. - In zijn trant, was
het een echt meesterstukje.
Wat, vooral in 1848 en 1849, de bijeenkomsten van het Vlaamsch Gezelschap iets
bijzonder aantrekkelijks gaf, waren de bezoeken van vreemde geleerden en
kunstenaars. Tot zijne leden behoorden twee knappe Duitsche toonzetters, Eckart en
Girschner, die zich te Gent hadden gevestigd en er op de muziek- en
zangmaatschappijen eenen weldoenden invloed oefenden. Talrijke onderscheiden
Duitschers, om hunne vrijzinnige
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gedachten of deelneming aan pogingen tot omwenteling uit hun vaderland gevlucht,
kwamen naar Gent, waar zij wisten in de leden van ons Gezelschap toegenegen
Germaansche broeders aan te treffen, in wier hart niet alleen troost, maar in wier
beurs ook, waar het noodig was, hulp voor hen te vinden was.
Ik maakte in het Gezelschap kennis met mevrouw Ida von Düringsfeld, die
vergezeld van hare dochter, onze zittingen bijwoonde bij hare studiereizen door
België, waar zij de bortwstof verzamelde voor haar werk; Von der Schelde bis zur
Maas.
Geleid door den altijd ‘galanten’ vader Rens, kwam zij elk van ons, die de pen
voerde, verzoeken om haar nota's over ons eigen wezen en werken te willen laten
geworden. Ida von Düringsfeld was reeds in 1848 met het Vlaamsch Gezelschap en
zijne leden komen kennis maken.
Meermaals zagen wij daar ook in ons midden - de zoo gemoedelijke en geestige
man was, om zoo te zeggen, ons aller vriend - den beroemden dichter en philoloog
Hoffmann von Fallersleben, die Nederland veel bezocht en er met de geleerden
betrekkingen onderhield, met het oog op zijne nasporingen van oude Vlaamsche
gedichten en vooral liedekens, waarvan hij zooveel parelen opdolf. Het was ons eene
geestelijke kermis, wanneer de schrijver der Horae Belgicae in onzen vriendenkring
eenige dier oude liedjes voorlas en ook wel eens op hunne archaïeke voozen
voordroeg.
Zoolang Willems leefde, was hij bij hem te gast. Later werd hem dezelfde
vriendelijkheid telkens door Snellaert bewezen. Bij elk zijner bezoeken, richtten wij
‘democratische’ banketjes te zijner eere in. Ik herinner er mij een, waar hij bijzonder
in zijn schik was en wij ons ook hartelijk vermaakten. Snellaert had opgemerkt
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dat Hoffmann erg verlekkerd was op visch. Dit bracht ons op de gedachte om hem
eens te onthalen op eene waterzoo, dit zoo vermaarde Gentsch gerecht. Ik en een
paar anderen, die tot spijskeurders waren aangeduid, trokken naar het Motje buiten
de Brugschepoort, om te onderhandelen met den baas, die ons aanraadde voor eerste
gerecht eenen snoek te nemen, daar hij juist den grootsten zitten had, dien hij ooit
had gezien. Hij toonde hem ons in den bak van zijne vischboot en 't was wezenlijk
een ‘Paaschbeest.’ Op den avond van het soupetje, toen de diener, eenen overgrooten
schotel op beide uitgestrekte armen houdende, met den snoek te voorschijn kwam,
rees Hoffmann von Fallersleben plotseling van zijnen stoel op en riep, de beide
handen in de hoogte stekende, met vreugdige en opgetogen stem: Hurrah! ein
Wallfisch! In den wellustigen straal van zijn blik, aan de eer die hij dit gerecht bewees,
was wel te merken dat wij Hoffmann op eene gevoelige plaats hadden getroffen.
Eene plechtige zitting werd in het Gezelschap gehouden tot ontvangst van den
knappen Nederlandschen dichter Bogaers, die, korts na de bekroning van zijn Lofzang
op de koningin der Belgen, ons met een bezoek was komen vereeren.
Uit het jaar 1849 valt er iets bijzonder gewichtigs voor de Vlaamsche beweging
en ter eere der Gentsche Vlaamsch- of Nederlandschgezinden aan te stippen. Door
dezen werd sinds lang uitgezien naar een middel om den ijsdam te verbreken, die
sedert 1830 Noord en Zuid bijna volkomen van elkander afzonderde. Het was een
zeer moeielijk problema, maar uit politiek en intellectuëel oogpunt moest een einde
aan dien toestand komen. Deze onze vurige wensch kreeg eindelijk een practischen
vorm Aan het Vlaamsch Gezelschap komt de eer toe
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de Nederlandsche Letterkundige congressen te hebben gesticht, die zooveel hebben
bijgedragen tot het uitwisschen van onderlinge veeten en tot het bevorderen van het
verstandelijk verkeer tusschen de telgen van een eenig Nederland. In het begin van
dit jaar kwam uit Gent de eerste oproep tot het houden van zulk congres. De
omzendbrief, onderteekend door Snellaert als voorzitter, Blommaert en de
Saint-Genois, als secretarissen der inrichtende commissie, bevatte onder anderen
deze twee beteekenisvolle voorschriften:
‘Men zal de noodige maatregelen nemen opdat de godsdienstige en staatkundige
verdraagzaamheid niet gestoord worde.’
‘De tegenwoordige toestand der beide afdeelingen van Nederland zal door de
sprekers op het strengste moeten geëerbiedigd worden.’
Op behendige wijze stopten de inrichters hierdoor voorop den mond aan degenen,
die zij wisten het Congres niet genegen te zijn, namelijk de katholieken, voor wie
het optreden van protestanten iets vreeselijks scheen, en de fransquiljons en anderen,
die niet zouden nagelaten hebben de ontworpen vereeniging voor een soort van
Hollandsch complot uit te krijten.
Dit eerste congres in de promotiezaal der Hoogeschool gehouden op 26-28 Aug.
1849 overtrof aller verwachting. Gulhartig was de ontmoeting der talrijk opgekomen
letterkundigen uit Noord en Zuid, en men zag daar hooge Roomsche katholieke
geestelijken, als kanunniken David en De Haerne, de hand drukken van protestanten
en wel namelijk van den Nederlandschen hofprediker des Amorie Van der Hoeven.
Het was deze laatste, die tot voorzitter van het congres werd uitgeroepen, terwijl
de onderwijs-inspector Schreuder en professor David als ondervoorzitters, en
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Alberdingk Thijm en Ph. Blommaert als secretarissen aan het vast bureel plaats
namen.
Snellaert hield de inleidingsrede, die warm aandrong op de nauwere verbroedering
der Noord- en Zuid Nederlandsche letterkundigen.
Menig belangrijk punt werd daar verhandeld, dat men in de Handelingen van het
Congres kan lezen. Was de eerste dag heel rustig afgeloopen, op den tweeden ging
het er eene poos vrij stormachtig toe. Nadat kanunnik De Haerne
volksvertegenwoordiger, die pas eene voor het Vlaamsch gunstige wijziging der wet
op het hooger onderwijs had voorgesteld, eene redevoering had gehouden,
hoofdzakelijk hierop neêrkomende, dat men wel eene letterkundige vereeniging met
Noord-Nederland mocht bevorderen, maar zorg moest dragen voor 's lands
onafhankelijkheid - de katholieke aap sprong hier eventjes weêr tegen het
protestantsch Nederland uit de mouw! - kwam Sleeckx aan het woord en hield eene
rede, die, gezien het midden waar zij werd gesproken, niet gepast werd bevonden.
Ten eerste plaatste hij zich geheel op politiek gebied, en vervolgens sprak hij over
persoonlijke veeten en twisten, die toen eenige Vlaamsche letterkundigen verdeelden,
eene zaak, waarvan geen der Noorderbroeders het minste kende.
Groote opschudding wekte zulks in de vergadering en Sleeckx werd het woord
ontnomen. Jottrand sprong echter voor hem in de bres en Sleeckx mocht zijne
redevoering hernemen. Voortgaande op den ironischen toon, dien hij had aangeslagen,
sprak hij over de lauwheid van zekere Vlamingen, en - hier kreeg hij de heele
vergadering tegen zich - rangschikte Ledeganck onder dezen, van wien hij zegde dat
hij slechts uit liefhebberij en tot uitspanning van andere belangrijker bezigheden de
dichtkunst had beoefend. Hierop sprong Van
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Duyse recht, die op waardige wijze de nagedachtenis van den beroemden zanger
wreekte. Na een wederantwoord van Sleeckx was dit tusschengeval, dat vrij onstuimig
was geweest, geëindigd en weldra vergeten.
Wie ter zelfde zitting een oogst van toejuichingen opdeed, was advocaat Jottrand,
een geboren Waal, die in het Nederlandsch eene gewichtige redevoering hield, waarin
hij met bekwaamheid en historische kennis de rechten onzer moedertaal onder de
vorige, inzonderheid onder de oudere landsregeeringen, uiteenzette en
onwedersprekelijk bewees, en ten slotte de middelen aan de hand deed om ten
huidigen dage, onder het beheer onzer grondwet, die het vrij gebruik der in België
gesproken talen waarborgt, onze rechten te dien aanzien te doen gelden. Een dezer
middelen was, volgens hem, het uitsluitend gebruik der Nederduitsche taal in alle
provinciale en gemeentelijke bestuurzaken der Vlaamsche gewesten. Helaas! wij
zijn eene halve eeuw verder, en hoe weinig rekenschap werd er van Jottrands
welmeenende wenken gehouden!
Bij het sluiten der laatste zitting hield de voorzitter des Amorie, met zijne
bewonderenswaardige welsprekendheid, de afscheidsrede; met ontroering sprak hij
over het gul onthaal - zoo was het inderdaad geweest - dat de Noorderbroeders hier
aangetroffen hadden, de hoop uitdrukkende dat deze vergadering, die hij wenschte
eerlang in Amsterdam vernieuwd te zien, de volksbroederschap zou bevorderen
tusschen de bewoners van Noord-Nederland en Vlaamsch België, ‘welke Gods werk
is, en dus niet kan vergaan, terwijl de staatkundige splitsing der beide broedervolken
het vergankelijke werk der menschen is.’
Onder de personen, die geen eigenlijk gekende letterkundigen waren en het congres
met de grootste belang-
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stelling hadden bijgewoond, bevond zich advocaat Groverman, lid van Gent's
gemeenteraad, die in zitting van dien raad, op 1 September gehouden, de volgende
aanspraak deed: ‘Wij zijn op eene letterkundige plechtigheid genoodigd geworden,
die door het gewicht van haar voorwerp - den vooruitgang der Nederduitsche taal en om de mannen van de hoogste verdiensten die ze bijgewoond hebben, het
levendigste belang heeft opgeleverd. Een hunner, de voorzitter van het Nederlandsch
congres, de heer des Amorie Van der Hoeven, secretaris van het Nederlandsch
Instituut te Amsterdam, sprekende namens de vreemdelingen, op de bijeenroeping
van het comiteit toegesneld, heeft mij verzocht bij mijne ambtgenooten, de
vertegenwoordigers der stad Gent, de tolk te zijn der gevoelens van erkentenis, die
het onthaal, van onze medeburgers genoten, hun heeft ingeboezemd, evenals van de
bewondering die zij gevoeld hebben voor hetgeen zij gedurende het congres hebben
gehoord en gezien. Ik acht mij gelukkig mij van dezen plicht te mogen kwijten,
overtuigd dat gij deze mededeeling met genoegen zult ontvangen, en ik verzoek u,
mijne heeren en waarde ambtgenooten, te veroorloven dat er melding van gemaakt
worde in het proces-verbaal uwer huidige zitting.’ - Dit voorstel werd aangenomen.
Tijdens de congresdagen had de inhuldiging plaats van Ledeganck's grafgesteente
De aanwezigheid van zoo talrijke en zulke onderscheiden letterbroeders uit het
Noorden zette die plechtigheid nog meer luister bij.
In 1849 verloor de Vlaamsche Beweging een harer krachtigste steunen aan
Theodoor van Ryswyck, die - hij ook - in de volle kracht des levens, op den ouderdom
van 38 jaar overleed. Een algemeene rouw heerschte bij dien ongenadigen slag onder
de Vlaamsche broeders. In eene Encyclopedie lazen wij over hem. ‘Als volks-
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dichter is hij misschien onovertrefbaar.’ Men moet zijn tijdgenoot zijn geweest,
beleefd hebben de gebeurtenissen, waarvoor hij zijne satyrieke pen sneed, en
ondervonden den ontzaglijken indruk op de Vlaamsche bevolking teweeggebracht
door zijne te goeder uur en te rechter plaats toegediende zweepslagen, om de waarheid
dier beoordeeling ten volle te beseffen. Een tweede Door mochten wij niet meer
verwachten en is er ook nog niet gekomen.
Een gewichtig onderwerp, waarvoor wij ons in het Vlaamsch Gezelschap duchtig
hadden ingespannen, namelijk dat van de examens voor den graad van
hooge-schools-leerling, zou in de kamers ter sprake komen. Een onzer medeleden,
de Eecloosche volksvertegenwoordiger Emile Van Hoorebeke, was door onze
hoofdmannen geheel op de hoogte der zaak gesteld en had zich verbonden onze
woordvoerder in het parlement te zijn. Vergeten wij niet te melden, dat het Vlaamsch
Gezelschap eene afvaardiging van drie leden bij de ministers Rogier en Rolin had
gezonden; hun onderhoud met die hooge ambtenaars had ons weinig welwillendheid
vanwege het ministerie laten verwachten.
In zitting van 29 Juni 1849 kwam de zaak ter sprake. Het was als 't ware het eerste
groot debat dat in 's lands kamer over de plaats van het Vlaamsch in het onderwijs
zou gehouden worden, - een strijd dien wij herhaaldelijk herbegonnen en die nog tot
heden voor ons geen voldoenden uitslag heeft opgeleverd. Nu, aan art. 54, waarbij,
volgens het ontwerp, enkel uitlegging van Grieksche en Latijnsche schrijvers, en
vertaling uit het Hoogduitsch of Engelsch werd gevorderd, vroeg Van Hoorebeke
eene wijziging, waarbij het Nederduitsch zou in aanmerking komen.
Terwijl de Waalsche vertegenwoordigers, als Delfosse,
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Lebeau, Delsoinne en anderen, die vraag hevig bestreden en daarbij hunne minachting
jegens de Vlaamsche letterkunde ruw uitdrukten, werd het voorstel warm verdedigd
door den gekenden vertegenwoordiger Dumortier, mede een Waal, bewijzende dat
de kennis onzer taal zoowel voor Walen als voor Vlamingen eene noodzakelijkheid
was.
Minister Rogier, een Franschman, moest natuurlijk Van Hoorebeke's voorstel
bestrijden. De ongerijmdheden en dwaasheden, die heden ten dage nog in het Belgisch
parlement gang hebben, kwamen voor den dag. Rogier was wel zoo genadig te
zeggen, dat hij niet vijandig was tegen de billijke en matige eischen der Vlamingen,
‘maar,’ haastte hij zich er bij te voegen, ‘men mag de Walen niet dwingen het
Nederduitsch te bestudeeren, niet meer dan men de Vlamingen kan dwingen het
Waalsch te leeren.’ Die vergelijking van Vondel's prachtige taal met het Waalsch,
dat geene taal is, waarin dus de voor ons honende ontkenning van het bezit eener
geschrevene en beschaafde spraak ligt, - welke vergelijking nog bij elke gelegenheid
in de kamer wordt ingebracht, - is waarschijnlijk door Rogier gevonden. Zij is volop
een Franschman waardig.
Onder de Vlaamsche vertegenwoordigers, die onze zaak warm verdedigden,
bevonden zich baron de Tserclaes, Veydt, Coomans, De Haerne en Pieter De Decker.
Vooral deze laatste sprak eene mannelijke taal. Na Delfosse eene tuchtiging te hebben
toegediend, waar deze had gezegd dat het Fransch hier was ingevoerd, omdat het de
taal der wetenschap, de taal der beschaving is, sloot de redenaar zijne krachtige
aanspraak op deze wijze: ‘Ik weet niet of gij de hedendaagsche gebeurtenissen
beschouwt, zooals ik ze beschouw; in de beweging welke in Europa plaats heeft, zijn
het de volks-
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stammen, die zich tegen de diplomatieke indeelingen verklaren; overal, is de eerste
zaak die men vraagt, het vrije gebruik en de eerbiediging zijner taal; het eerste wat
men belooft, is de eerbied voor die taal. Ik vraag, in het belang der Vlaamsche
bevolking, in het nationaal belang, dat het recht der Vlaamsche bevolkingen
geëerbiedigd worde.’
De uitslag dezer zeer gewichtige beraadslaging kwam hierop neêr, dat de vraag
van Van Hoorebeke werd gewijzigd door De Haerne, die voorstelde: ‘De leerling
zal maken.... en een opstel in zijne moedertaal, namelijk in het Fransch, Nederduitsch
en Hoogduitsch (deze laatste taal ook aan België behoorende).’ De middensectie
verwierp dit voorstel, en wijzigde het in dezen zin: ‘Wanneer de leerling zich aan
een examen op twee van deze talen: het Vlaamsch, het Hoogduitsch en het Engelsch,
zal hebben onderworpen, zal het getuigschrift er bijzondere melding van maken.’
Bij de stemming werd deze laatste redactie aangenomen en De Haerne's voorstel
met 51 tegen 37 stemmen verworpen. Iets bijna ongeloofelijks, al de
vertegenwoordigers van Gent, Manilius, T'kint-Naeyer, Van Grootven en Delhougne,
stemden als éen man tegen het Vlaamsch beginsel! Minister Rolin, die eenige maanden
te voren van zijne gehechtheid aan het Vlaamsch, zelfs in het Vlaamsch, had
gesproken, was bij de stemming niet eens aanwezig.
Waren er enkelen, die in dezen uitslag een ‘zegepraal’ zagen, in dezen zin dat onze
taal eene plaats werd erkend in het hooger onderwijs, door heel het Vlaamsche land
gingen er kreten van verontwaardiging op bij het vernemen dier rechtsweigering.
Deze gevoelens gaven zich op indrukwekkende wijze lucht bij gelegenheid der
voordracht door het gouvernement eener wet tot herin-
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richting van het Middelbaar onderwijs. Het wetsontwerp werd neergelegd in de
kamerzitting van 14 Februari 1850. Het stelde voor dat de Vlaamsche taal grondig
zou onderwezen worden in de humaniora der athenaea, terwijl voor de
beroepsafdeeling enkel hare practische studie werd voorgeschreven, wat haar gelijk
stelde met de vreemde talen, Engelsch en Duitsch; van het aanleeren der beide laatste
talen bij middel van het Vlaamsch was er geene spraak. Evenals in 1840, werd een
algemeen petitionnement ingericht, honderden vertoogschriften met duizenden
handteekens bekleed, gingen bij de wetgeving onze klachten steunen. Die petitiën
waren in krachtige bewoordingen gesteld. Niet langer wilden wij ons door
gedeeltelijke bevredigingen laten paaien; volksbelang en eer spraken reeds; bij het
gekrenkte recht komt nu ook het gekrenkte gevoel. Er werd gevraagd dat het Vlaamsch
als grond- en hoofdtaal zou gebezigd worden in de lagere scholen der Vlaamsche
provinciën, dat hare studie zou verplichtend worden in alle gestichten van middelbaar
onderwijs derzelfde streken, en dat de studie van Engelsch en Hoogduitsch bij middel
van het Vlaamsch zou gebeuren. Er werd verder gevraagd, om dit werk van ware
gelijkstelling aller Belgische burgers niet onvolledig te laten, dat maatregelen zouden
genomen worden ten einde de Nederduitsche taal, zooveel mogelijk, in dezelfde
rechten te herstellen, als waarin zij was tijdens het Oostenrijksch bewind, toen alle
ambtenaren in de Vlaamsche provinciën het Vlaamsch moesten spreken en schrijven,
‘en mitsdien dat bij wetsbepaling zou worden vastgesteld, dat de Nederduitsche taal
in de Vlaamsche gewesten door de provincie- en gemeentebesturen, de rechtbanken
en openbare ambtenaren zou worden gebruikt; dat bij de hoogeschool in Gent en in
de overige door den staat ondersteunde gestichten onze
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taal dezelfde rechten zou genieten als de Fransche, en eindelijk dat er eene Vlaamsche
Academie zou worden opgericht.’
Van al deze vragen werd bij de stemming der wet enkel toegegeven aan de
Vlamingen, dat, evenals in de humanioro, in de beroepsafdeeling der athenaea het
Vlaamsch grondig zou onderwezen worden.
Hoe hardnekkig het herleven der Vlaamsche letteren toen werd tegengewerkt,
blijkt uit het volgende. In 1849 werd Jottrand door de Société des Gens de Lettres
aangeduid om op eene harer feestvergaderingen de redevoering te houden. De
besturende commissie maakte opmerkingen tegen het opstel. Jottrand vroeg zijne
redevoering terug, verklarende dat hij niet voornemens was, eenige plaatsen weg te
laten, die, gelijk men beweerde, ingezien de omstandigheid (geene andere, naar het
vermoeden des schrijvers, dan de tegenwoordigheid van minister Rogier) niet
betamelijk konden worden voorgelezen.
Jottrand wreekte zich daarover door zijne redevoering in brochuur uit te geven,1)
met aanduiding der door de commissie gewraakte deelen, die deelen - zou men het
gelooven? - waren eenvoudig literarische waardeeringen van het talent onzer
Vlaamsche romanschrijvers, als Conscience, Van Kerckhoven, De Laet en anderen,
en onzer dichters, waaronder Van Rijswijck en Ledeganck, welken eersten Jottrand
boven laatstgemelden, ja, boven alle Belgische poëten stelde, zoowel Fransche als
Vlaamsche. ‘Zijne balladen en volksliederen,’ schreef hij, ‘herinneren Byron en
Béranger, terwijl er iets van Millevoye en Gessner in zijne gevoelige gedichten ligt.’
Die lof over onze letteren mocht 's ministers ooren niet martelen? Was het
Fransquiljonsch genoeg?

1) A propos de la Sociêté des Gens de Lettres Belges. - Brussel, Decq. 1849. 24 blz. in 8o.
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Wij spraken elders van het mislukken van den praalstoet, door de Fonteinisten
ontworpen. Op dit plan, dat van de Vlaamschgezinden was uitgegaan, werd echter
nog in Gent gebroeid, en in Juli 1849 kwam het, bij eene andere gelegenheid en onder
eenen gewijzigden vorm tot uitvoering. De arbeidscrisis, die sedert een drietal jaren
zoo geweldig Vlaanderen teisterde, gaf aanleiding tot het inrichten te Gent van eene
nijverheidstentoonstelling, die, in de zalen van het stadhuis gehouden, uiterst
merkwaardig was. Bij die gelegenheid wilde men de koninklijke familie uitnoodigen,
om haar op schitterende wijze te huldigen, en ook aldus eene luide openbare afkeuring
te geven aan de pogingen dergenen, die hadden gezocht de Gentenaars naar de
Fransche republikeinsche pijpen te doen dansen. Het zou dus eerst en vooral eene
grootsche monarchieke betooging wezen.
Een historische praalstoet der Graven van Vlaanderen werd tot het glanspunt der
plechtigheden ingericht; hij bestond uit prachtige allegorische wagens en een heer
voorouderlijke personages; ‘het gold hier niet,’ zoo schreef een Gentsch blad, ‘de
vertooning van versierde beelden, maar wel de voorstelling van historische feiten,
overeengebracht en in verband gesteld met het hedendaagsch gevoelen. ‘Het was
heel Vlaanderens roemvol verleden, dat zich daarin voor de oogen des volks ontrolde.
Vijf groote triomfbogen versierden de voornaamste straten der stad. Zij waren
ontworpen door Adolf Pauli.
De voornaamste wagens waren die der Maagd van Gent (teekening van Van
Overstraeten-Roelandt, korts daarna gestorven); die van Jakob Van Artevelde (Felix
De Vigne); die der Van Eyck's (dezelfde); die van den godsdienst (Adolf Pauli), en
die van Flora.
Van de andere wagens voerde een het Groot Kanon, een andere eene nabootsing
van het Belfort en een derde
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den Draak van dien toren, welke juist van zijne spil naar beneden was gehaald, tot
het aanvangen der herstellingswerken aan het Belfort. De Draak had reeds eenigen
tijd in de voorzaal der Hoogeschool ten toon gestaan en al de Gentenaars waren er
hunne nieuwsgierigheid gaan aan verzadigen.
De stoet was in het opzicht van historische trouwheid, plastische keurigheid en
schilderachtigen rijkdom onvergelijkelijk schoon en indrukwekkend en trof geweldig
de toeschouwers. Maar niets greep het volk zoo zeer aan als het reusachtige beeld
van Artevelde, dat op een statigen wagen werd rondgevoerd. Donderend gejuich
begroette den reus zoodra men hem van in de verte zag aanrollen en volgde hem tot
hij uit het oog verdwenen was. In die ontzaglijke betoogingen lag er iets troostends
voor ons Vlaamsch harte; wij hadden het volk willen polsen naar zijne gevoelens,
en nu ondervonden wij hoe het ‘den vijand van Frankrijk’ eerde en beminde! Het
was de politieke noot van het schouwspel, die alles overstemde.
Tusschen het archaïek geheel van den stoet, waren er enkele moderne voorstellingen
ingelascht. De wagen van Flora was iets verrukkelijks; in de hoogte troonde de godin
- verbeeld door een eenvoudig marktmeisje, - wier aangrijpende schoonheid de
algemeene bewondering wekte. Veel opgang maakte ook de wagen der Boekdrukkunst.
Eene kleine drukkerij was daarop ingericht; men zag er eene pers werken, die
volksliederen drukte, welke aan de menigte werden toegeworpen en door deze gretig
werden opgevangen en gelezen. Een paar dezer liedjes waren van mij en ik stond
ook bij de drukkersgezellen op den wagen. De eerste omgang van den stoet op
Maandag 23 Juli, werd door stortvlagen gestoord; voor al die graven en gravinnen,
wetgevers en
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rechtsdienaars, goden en godinnen, muzen en nymfen, en ook voor de arme
drukkersgezellen, viel er aan geen vluchten te denken; wij moesten ons laten begieten
en onze kleederen plakten ons aan het lijf. Vooral in tijd van cholera, was dit geen
beetje plezierig.
De koning had zich over zijn bezoek niet te beklagen, alom werd hij geestdriftig
toegejuicht. Een blad had geschreven: ‘Er zijn geene Orangisten meer!’ De Gazette
van Gent heette dit onwaarheid. ‘Men schenkt niet tweemaal zijne liefde. Velen zijn
nog altijd wat zij waren. Maar de Orangisten zijn te wellevend, beminnen te zeer
rust, welvaart en vaderland, om van hunne staatkundige denkwijze een voorwerp
van roering te maken, inzonderheid op het oogenblik dat er hun avances gedaan
worden. Dat Leopold met eerbetuiging zelfs met geestdrift is onthaald is eene
waarheid, maar het eene sluit het andere niet uit. Hij, die eenmaal den scepter over
het Manchester der Nederlanden zwaaide, heeft er te dierbare herinneringen gelaten,
om zijne nagedachtenis met ondankbaarheid te beloonen. Zijn nu die tijden voorbij,
heil hem, die betere of andere kan doen herleven.’
Onder zulke voorbehouding was het ook dat de Vlaamschgezinden - die Willem
I niet konden vergeten - besloten hadden deel te nemen aan de betoogingen; eene
galavertooning van Broedermin en Taalijver werd door den koning en zijne familie
bijgewoond, die er een bedrijf van het zangspel Brigitta zagen. Nog krachtiger
misschien dan elders borsten de vaderlandsche ontboezemingen hier los.
't Was bij gelegenheid dezer feesten, dat onze vriend Snellaert tot ridder der
Leopoldsorde werd benoemd. Het moest Rogier hard gevallen zijn het besluit tegen
te teekenen, waarbij de Vlaamsche hoofdman vereerd
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werd; maar gelijk de Gazette van Gent het had doen opmerken, men dacht ons avances
te moeten doen. Het Vlaamsch Gezelschap bood zijn gekruist medelid een prachtig
banket aan. Redevoeringen en gedichten, waaronder een van Van Duyse, kregen wij
in overvloed.
Eene andere vereering viel korts daarna Snellaert te beurt. De gemeenteraad van
Gent stuurde hem bedankingen voor den ijver en de zelfopoffering, die hij als
geneesheer tijdens het woeden der cholera had aan den dag gelegd.
Zonderlinge samentreffing. Juist terwijl de Gentenaren zoo geestdriftig het beeld
van Artevelde toejuichten, gaf Norbert Cornelissen, de hartstochtelijke bewonderaar
van den vaderlandschen held, plotseling den geest (31 Juli). Hij was
secretaris-opzichter emeritus der Gentsche hoogeschool, bestuurder-secretaris der
teekenacademie enz. Gedurende veertig jaren was hij te Gent de ziel en het leven
van alle ambtelijke plechtigheden, begaafd als hij was met de rijkste en machtigste
geestesvermogens.
Wij hebben Cornelissen persoonlijk gekend. Een flink gebouwd man, droeg hij
recht en lustig nog de schouders, toen er reeds een last van twee en tachtig jaar op
drukte. Wat schat van geleerdheid bezat die man, en hoe wonnen nog die gaven door
de eenvoudigheid zijns omgangs, door de gulheid van zijn woord, dat altijd vonkelde
van geest en opgewektheid! Met de grootste keurigheid schreef hij Latijn, Fransch
en Nederlandsch, en vooral had hij zich veel van Horatius eigen gemaakt. In den
eigenaardigsten en bevalligsten trant behandelde hij punten van historie, beeldende
kunsten en letterkunde, nooit groote boeken schrijvende, maar evenals Paul Louis
Courrier, zich bij brochures bepalende, die hij geschikter oordeelde ter verspreiding
zijner gedachten.
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Was hij in 't Latijn een der voornaamste dichters van België - dit getuige onder veel
andere zijn lofdicht op Sidronius Hosschius - naar het voorbeeld van onzen Heinsius,
deed het bespelen der Roomsche lier hem de Nederlandsche niet vergeten. Een staaltje
van zijne eenvoudigheid en gemoedelijkheid: Cornelissen, de alom gevierde geleerde,
het lid der Koninklijke Academie van België, zag er geen bezwaar in
‘Nieuwjaarsgiften’ te dichten voor Gentsche maatschappijen, waarmede hij in
betrekking stond, en dit getal was groot, en ja, hij maakte rijmpjes voor dezer knapen.
Menig vriendenfeest zette zijne gezellige muze leven bij. Zijne bloemen bezong
hij in de Annales Belgiques (IV, 142) in vloeiend Nederlandsch. Als Nederlandsch
redenaar stond hij hoog aangeschreven, en alle kieskeurigen waren onder andere
verlekkerd op zijne redevoeringen in de Gentsche Teeken-Academie, waarvan hij
secretaris was; zijne gedachten getuigden van zooveel kunde en smaak, zijne pen
vertolkte die in zulken bevalligen en gekuischten vorm, dat die redevoeringen ware
meesterstukjes werden.
Cornelissen's karakter en geest waren niet op staatkundige woelingen gezet en hij
hield er zich ook zooveel mogelijk buiten. Na zijn dood waren er die schreven dat
‘Cornelissen, die onder vier staatsbesturen had gebloeid, zijn letteroefeningen had
geplooid naar de strekking, die de omstandigheden hem aanprezen. De Gazette van
Gent dacht daarin te zien, dat men Cornelissen voor een letterkundigen weerhaan
wilde doen doorgaan, en antwoordde daarop, dat al zijne lettervruchten, zij mochten
onder het Fransch, Nederlandsch of Belgisch beheer geschreven zijn, bestendig één
geest ademen, namelijk de liefde der kunsten en de verknochtheid aan de wetenschap.
Het blad herinnerde aan een
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redevoering van Cornelissen zelve, bij gelegenheid der aanbieding eener medalie,
voor bewezen diensten, hem door de maatschappijen van Schoone Kunsten, Landbouw
en Kruidkunde, S. Cecilia en S. Joris aangeboden. In die redevoering had hij zich
zelve zeer geestig afgeschetst en vergeleken aan la mouche du coche uit de fabel.
Zijn einde voorspellende - het was nog maar in 1837, - zegde hij dat - evenals Mozes,
die, niet meer kunnende strijden, zich op de hoogte van den berg deed voeren, en,
de armen opheffende, de zegepraal van Israël toejuichte, - hij ook het land, beloofd
aan menschelijke rede en vernuft, niet zou bereiken, maar dat het hem aangenaam
was de zoete hoop te mogen voeden van, door zijne zwakke medewerking, het
opkomend geslacht daar, zonder hem, te zien binnentreden. Hier doelde Cornelissen
op de woorden van zijnen geliefden Horatius: Solve senescentem (span bij tijds het
oude paard uit, opdat het niet doe lachen). Men ziet het, Cornelissen leefde alleen
voor kunst en wetenschap.
Hij behoorde dus niet tot onze militanten, maar de Vlaamschgezinden droegen
hem niettemin al hunne achting toe. Wij vergaten niet, wat die man voor onze
Vlaamsche kunst, voor Vlaanderens alouden roem had gedaan, wij huldigden hem
als een geleerden letterbroeder. En bovenal eerden en beminden wij hem om wat hij
voor Artevelde's nagedachtenis had gedaan. Reeds van in 1812, bij gelegenheid eener
prijsuitreiking bij de Houtemisten, begon Cornelissen het werk ter eerherstelling van
Gent's grootsten burger. ‘Moed was er noodig,’ zoo spreekt Voisin, ‘om in
tegenwoordigheid van eene achterdochtige politie en van eenen nauwlettenden prefect,
de groote schim te durven opwekken van dien Artevelde, die een der behendigste en
onversaagdste tegenstanders was van den Franschen invloed in ons land.’
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Zoozeer wist hij den eerbied voor den Ruwaart bij onze stadgenooten door zijne
aanhoudende opwekkingen levend te schudden, dat in 1843 Lieven Van Caneghem
eene som van 3000 franks ter beschikking der stad stelde voor het vervaardigen van
Artevelde's bronzen borstbeeld, dat door den beeldhouwer De Vigne-Quyo werd
gemaakt en thans in het voorportaal van de Bibliotheek der Gentsche Hoogeschool
prijkt. Het was een eerste stap naar een standbeeld.
Immers, Cornelissen was geheel en al onze geestverwant. Lid der Fonteine en van
de Taal is gansch het Volk, kwam hij ook uit voor zijne Vlaamsche beginsels in
hoogere kringen. In den laatsten tijd zijns levens, namelijk, verwaarloosde Cornelissen
geene gelegenheid om zich, als een echte taalgeus, den titel van flamingant in den
schoot der Belgische Academie toe te eigenen.
Cornelissen's dood was, in het gewoel der feesten, schier onopgemerkt
voorbijgegaan. De eenen beweerden, dat hij van eene beroerte was gestorven, anderen
zegden, dat het van de cholera was, die toen te Gent hevig woedde. Hij woonde in
de Veldstraat bij den lakensnijder Stoops op een kwartier, had dus geen eigenlijke
huisgenooten, en het noodlot wilde dat, op zijne uiterste oogenblikken, twee leden
van het huisgezin, waarbij hij inwoonde, ook in doodsnood verkeerden (Stoops zelf
stierf een paar dagen nadien); velen vernamen daardoor eerst zijn dood, nadat hij
reeds begraven was. Eenvoudig, al te eenvoudig was zijne begrafenis; een kleine
stoet vrienden, meestal Vlaamschgezinden, volgde alleen zijn lijk naar S. Amandsberg,
waar professor Serrure en Van Duyse hem het eenvoudig vaarwel zegden. De
Koninklijke Akademie was niet eens vertegenwoordigd; maar wat nog erger was,
geen mensch van het ge-
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meentebestuur was er te zien, geen ambtelijk woord was er te hooren namens de stad,
die hij nochtans zoozeer bemind, zoo hoog had helpen verheerlijken. Die nalatigheid
werd erg opgenomen; ook verhaastte zich het gemeentebestuur die vlek af te wasschen
door de beslissing, in raadszitting van 14 aug. genomen, dat eene van stads nieuwe
straten de Cornelissenstraat zou gedoopt worden. Dit besluit werd nooit uitgevoerd
en Cornelissen's naam ging als 't ware naar het vergeetboek.
Drie maanden later, den 2en October, stierf te Gent een persoon, die er eene zekere
vermaardheid had genoten, namelijk advocaat Lodewijk De Souter. Hoewel hij in
zijne jeugd reeds genegenheid voor onze taal had getoond en een tijd lang secretaris
der Fonteinisten was geweest, nam De Souter geen rechtstreeksch deel aan onze
taalbeweging. Maar hij was toch Vlaming in de ziel. Zoo behoorde hij tot het klein
getal advocaten, die, waar het maar paste, steeds in het Vlaamsch pleitte; hierdoor,
ook door zijn eigenaardigen, schoon niet altijd fijnen pleittrant en door de zonderlinge
radheid zijner tong, had hij te Gent onder de cliënten van assisen en correctionneel
eene welgevestigde faam verworven. Zijne tongtornooien met openbaar ministerie
en tegenpartij waren nu eens bijtend en vinnig, dan eens ondeugend en luimig;
bijzonder tusschen den substituut Faider en hem ging het meermaals aan het stuiven;
eerstgenoemde was een Waal en sprak heel moeielijk Vlaamsch; De Souter liet niet
na daaruit voordeel op zijnen tegenstrever te trekken, die dan ook meermaals
belachelijk gehavend uit den woordenstrijd kwam. Op politiek terrein was De Souter
zoo wat een broddelgeest geweest; een soort van excentriek, die zijne geschrevene
dwarsdrijverijen nog al eens in den Vaderlander deed opnemen. Zijn testament werd
in Gent veel be-
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sproken; onder andere zonderlinge bepalingen, werd beweerd dat daarin stond: dat
hij de voorgeborchtenaars (die toen tegen zekere gemeentetaksen in opstand waren)
aanspoorde om hunne eischen door te drijven, en aan hunnen hoofdman zijn portret
schonk; dat hij aan de stad eenen schoonen burgemeester en eenen grooten secretaris
wenschte; dat hij aan het oudheidsmuseum van Gent zijnen advocaatstabberd, zijne
roode muts van 1830 en zijne onderscheidingsteekens van hoofd van het comiteit
van openbare veiligheid schonk; dat hij het huis, welk hij te Onderbergen bewoonde,
aan de stad Ieperen naliet, op voorwaarde dat het zou bemeubeld blijven zooals het
was en bewoond worden door eenen ouden krijgsman van Ieperen enz.
Vóor wij uit het jaar 1849 stappen, zij hier nogmaals gewezen op het groot getal
kampstrijden en festivals, die rond dien tijd alom in de Vlaamsche streken, vooral
door de rederijkers, werden uitgeschreven. De letterkundige wedstrijden leverden
niet weinig werk aan de deskundigen van Gent, die heele vrachten handschriften te
lezen en te keuren ontvingen. In 1849 kreeg ik, van mededinger als ik enkele keeren
was, mijne promotie tot rechter. Aan Rens, advocaat De Grave en mij werd de taak
opgedragen om de alleenspraken, ten getale van 40, te beoordeelen, die in den
prijskamp van Nevele waren ingezonden; Pieter Geiregat en H. Van Peene wonnen
elk een eersten prijs. Maar dit werkje was eene beuzelarij, vergeleken bij de karwei
van het rechterschap over de declamators, waartoe, onder anderen, Felix Boone en
ik aangesteld waren; niet minder dan zes en zeventig brokken wel... sprekendheid,
door evenveel mededingers voorgedragen, kregen wij daar te slikken! Nooit vergeet
ik die geestelijke afbeuling; de kampstrijd, te drie uren begonnen, duurde
onafgebroken voort
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tot - twee uren van den morgen. Dat verschijnen, verdwijnen en herverschijnen van
al die Caïns, die Breydels, die Beulenzonen, die Vadermoorders, met hunne
potsierlijk-overdreven gebaren en hunne somber galmende kreten en zuchten had
ons, op den duur, zoo geweldig afgemarteld, dat alles in ons hoofd als een spokendans
ronddwarrelde.
Reeds waren wij in zulken gemoedstoestand, toen, rond tien uren, de beurt aan de
34 mededingers in het boertig vak kwam. 't Was eene afwisseling, 't is waar, maar
wij hadden weldra nog eenen grooteren hekel aan de Langenbeks, de Cornelis Horens
en andere kluchtigaarden, en hunne stukken kwamen ons, door onzen staat van
vermoeidheid, wel dubbel lang voor. Een der laatste van de kampers was Frans Van
Herzeele, den knappen componist, die nu het orkest van den Vlaamschen schouwburg
te Brussel bestuurt. Die kwam op met een alleenspraak van zijne vinding, waarin er
spraak was van laarzen van azijn, knoopen van fricandeau en andere dwaasheden
meer, - eene legende waar er geen einde scheen te zullen aan komen! Ik zou hem
wel den nek hebben willen omwringen. Meermaals wou men mij nog ‘kunstrechter’
maken, maar ik bedankte, ik had mijne bekomst.
Iets naïefs was toen bij onze rederijkers in gebruik, dat was van mededingers uit
ijverzucht te laten optreden. Daardoor verstond men kinderen. Te Nevele hadden wij
dat ook, en het was de elfjarige Gustaaf Van Loo, die onder de vijf ijverzuchtigen
primus was. Men denke niet dat die knapen daar een of ander fabeltje volgens hunnen
leeftijd kwamen opzeggen; neen, zij ook droegen oude werken voor, ijselijk genoeg
om het haar te berge te doen rijzen. De kleine Van Loo declameerde het Beulenkind;
die titel zegt alles.
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Aan tooneelzaken denkende, herinner ik mij de belangstelling, waarmede wij in het
Vlaamsch Gezelschap den gang volgden van een geschil, dat in het begin van 1850
te Thielt tusschen de rhetorica-maatschappij en de geestelijkheid dier stad was
ontstaan. Deze laatste had van op den predikstoel gedonderd tegen de maatschappij,
die voornemens was het drama Siegfried van Hohenwert ten voordeele der armen
op te voeren. Het bestuur der maatschappij, hierin eene poging meenende te zien om
deze te doen vallen, liet eene krachtige protestatie drukken, waarvan het een afdruksel
aan bisschop Malou zond, met verzoek om antwoord. Hier hadden wij het niet gewoon
schouwspel van een bisschop, die aan het pennetwisten ging met den voorzitter eener
tooneelmaatschappij. In een zeer uitgebreiden brief gaf de Brugsche bisschop,
natuurlijk, gelijk aan de Thieltsche geestelijkheid; hij had met droefheid vernomen
dat de maatschappij ‘een stuk had laten vertoonen, waarin de zeden zeer weinig
geëerbiedigd werden’; dat de geestelijkheid had geoordeeld daartegen te moeten
opkomen, en gehoopt had dat de maatschappij van die vermaning zou rekenschap
gehouden hebben; dat de maatschappij integendeel onder den dekmantel der
liefdadigheid nu weer een onzedelijk stuk had aangekondigd, en de geestelijkheid
dus wel had gedaan, ‘het volk te wapenen tegen het vergift der lusten, waarvan de
H. Petrus spreekt, en die bijzonderlijk door goddelooze en onzedelijke tooneelspelers
en verderfelijke boeken aangestoken worden’. - Het volgende curieus post-scriptum
stond onder bisschops handteeken: ‘Het moet u niet verwonderen dat onze brief,
evenals de uwe, ruchtbaar gemaakt wordt;’ en inderdaad de bisschop zond hem aan
verscheidene dagbladen ter afkondiging.
Het drama Siegfried van Hohenwert was een der
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tooneelstukken, die sinds langen tijd het meest in Vlaanderen werden gespeeld. Nooit
had de geestelijkheid er kwaad in gezien; het is dus duidelijk dat bisschop Malou
geweldig overdreef, en het geheime doel der geestelijkheid alleen was den
rederijkerskring in den grond te boren, of ten minste te ‘congreganiseeren’, iets
waarin zij dan ook later gelukte, niet alleen te Thielt, maar in al de kleinere steden
en groote gemeenten van Vlaanderen.
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VII.
Het Willemsgenootschap, het Zangverbond.
Bij de maatschappij de Fonteinisten hadden wij eene afdeeling van koorzang tot
stand gebracht, meer bepaald tot het opluisteren van tooneelvertooningen. Doch de
werkkring werd mij te eng; de verplichting van enkele leden der Fonteinisten uit die
afdeeling op te nemen, dwarsboomde mijn inzicht om nevens en tegenover de
Franschzingende kringen, eenen sterken en goedgeoefenden Nederlandlandschen
zangkring te doen optreden. In 1847 scheidden wij ons van de tooneelmaatschappij
af, en stichtten een zelfstandig genootschap.
Prudens Van Duyse en Snellaert, die twee vurige voorstanders van Nederlandschen
zang, ondersteunden mij bijzonder in mijne pogingen. Eerstgenoemde vond een titel
voor den jongen kring, hij zou Willems-Genootschap heeten, als eene hulde aan de
nagedachtenis van Jan-
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Frans Willems, die zich op dit gebied zoo verdienstelijk had gemaakt, door de uitgave
der Oud- Vlaamsche liederen. Met Renier en Lodewijk Glorieux, beiden bedienden
aan den Gentschen Mercurius, stelde ik een reglement op, waarin als hoofddoel was
bepaald de uitsluitende beoefening en verspreiding van den Nederlandschen zang.
Het was, zoo ik meen, de eerste echte Nederlandsche zangkring, die in België tot
stand kwam. Werden gekozen: tot voorzitter Renier (die kort daarna in het leger
getreden, officier bij het gidsenregiment werd), tot ondervoorzitter ik en tot secretaris
Glorieux.
De verspreiding van nationalen zang, ik zeide het reeds, ging Snellaert en Van
Duyse zeer ter harte. Meermaals kwamen wij bijeen om over die zaak te spreken,
die zij beschouwden als een der beste hefboomen ter volksbeschaving. Eens onder
het praten zegde Van Duyse ons, dat hij op het plan broeide om een verbond tusschen
de Belgische en de van ouds beroemde Duitsche zangkringen te stichten, ten einde
van tijd tot tijd nu eens in Duitschland, dan eens in België, groote zangfestivals te
houden. Ik bezag hem met verbaasde oogen, dit plan, door zijne grootschheid, als
eene on verwezenlijkbare dichterdroomerij beschouwende. Snellaert zelf, de
ondernemende, verwachtte er aanvankelijk niets van. Hoe zou men ons weldra
beschamen!
Wat ons zoo hersenschimmig scheen, wist Van Duyse door zijne taaie volharding
tot eene glanzende wezenlijkheid te brengen. Zijn Zangverbond (ik onderschrap,
want hij was er de vinder en de vader van), bracht hij inderdaad tot stand. In Van
Duyse's bedoeling was die inrichting geroepen om paal en perk te stellen aan den
invloed, door Fransche muziek en zang hier zoo machtig geoefend, en om, door
nauwere aansluiting bij Duitschland, op onze eigene kunst een meer Germaan-
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schen stempel te drukken. Eene stoute en edele gedachte, waarin Van Duyse's
blakende vaderlands- en kunstliefde in haar volle licht straalt. Wie, als ik, getuige
was van al den arbeid, dien hij zich daarvoor getroostte, van al de tegenwerking en
al de moeielijkheden, die tegenover hem stonden en die hij te boven kwam, kan
alleen oordeelen hoe kloekgebouwd de schouders waren, die uit loutere liefde voor
het schoone en het goede, dien last wilden torschen.
Het ontstaan en het bestaan van het Zangverbond verdienen eene te schoone
bladzijde in onze kunstgeschiedenis, om er niet eene wijle bij stil te staan.
Van Duyse, bij wien zich hadden gevoegd de dichter Dautzenberg, de toonzetter
Evarist Van Maldeghem en bestuurleden van het Vlaamschzingend
Gombert's-Genootschap van Brussel, hadden uit die stad een oproep gericht aan de
Duitsche en Belgische zangmaatschappijen, die gunstig beantwoord was geworden.
Het eerste groot zangersfeest was belegd te Keulen, waar het op 14 en 15 Juni 1846
plaats greep. Brussel, Gent, Antwerpen, Leuven, Brugge, Aalst, Dendermonde,
Ninove en een aantal dorpen, samen 27 genootschappen leverende,
vertegenwoordigden er België, terwijl 22 Duitsche steden er zangkringen heenzonden,
waardoor te Keulen 2304 zangers waren vereenigd.
Was het feest overheerlijk uit het oogpunt van kunst, ook het broederlijk onthaal
der Vlamingen door de Duitschers maakte den besten indruk. Doctoor Weilen, van
Keulen, hield eene welkomsrede in het Nederlandsch, waarop Van Duyse, als
voorzitter der Vlaamsche afdeeling van het verbond, met verzen ‘voor de vuist’
antwoordde. Ook Conscience bevond zich op het feest te Keulen, waar hij - zoo
schreef een nieuwsblad - ‘zich vroolijk toonde als een kind of als een dichter.’
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Dit zangverbond viel alweer niet in den smaak der Walen en fransquillons, zij heetten
het ‘een verbond van exclusion des Wallons’, omdat het den titel van
Vlaamsch-Duitsch, en niet Belgisch-Duitsch Verbond had aangenomen, wat niet
belette dat een zangerskring uit Bergen (Henegouwen) te Keulen aanwezig was en
later nog enkele Waalsche genootschappen zich bij het verbond aansloten.
Den Woensdag 23 September was ik te Brussel ter bijwoning van het tweede
muziekfeest in den Cirkschouwburg gegeven door het Verbond. De muziekkorpsen
van zes Belgische regimenten, in eene harmonie vereenigd, lieten zich daar onder
bestuur van Bender hooren, terwijl Fr. Weber en E. van Maldeghem de zangstukken
bestuurden. Ontzaglijk succes hadden er Weber's Rhein-Preussisches Kriegerslied,
eene hymne van Stadtfelt en eene cantate van den vermaarden Bruggeling Busschop.
Gent werd aangeduid voor het tweede jaarlijksch feest des Verbonds. Ik hielp van
Duyse zooveel ik kon aan het voorbereidende werk, dat ontzaglijk was en waaraan
hij dag en nacht had te blokken.
Het festival zou twee dagen duren, den 27n en 28n Juni 1847. Reeds in de vorige
week waren Franz Weber, bestuurder van Keulen's Männergesangverein, en Karel
Leibl, zangmeester in de hoofdkerk derzelfde stad, te Gent aangekomen, om de
repetitiën in onze zangkringen te besturen.
Het kunstfeest had plaats in de Wandelzaal van het Paleis van Justicie, den eenigen
keer, dat wij die heerlijke zaal voor eene plechtigheid hebben weten gebruiken. De
estrade, waar, buiten het zeer talrijk orkest, 1500 zangers uit België en uit Duitschland
moesten plaats vinden, nam de helft der ruimte in. De eerste plaatsen
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stonden op den voor dien tijd hoogen prijs van 10 frank.
Nooit had Gent een feestelijker uitzicht dan toen. Reeds in den vooravond van
Zaterdag 26 Juni wemelde het buiten het stationsgebouw van volk, blonken het goud
en het zilver en de bonte kleuren der vaandels van al de maatschappijen tegen de
avondzon op. De groote klok bromt, het kanon dondert, onze vreemde kunstbroeders
zijn toegekomen. Ik stond binnen het station en was getuige van de geestdriftige
vreugdebetoogingen, Duitschers en Vlamingen vlogen in elkaars armen en de vivats
en het hoch overstemden de klanken der muziek: Duitsche en Vlaamsche speeches
kruisten door elkander. Niet de minst joligen waren de studenten van Bonn, die ten
getale van twee en-veertig uit den trein waren gestapt. Het aandoenlijkste oogenblik
was de internationale broederdronk. Die van Keulen hadden den eerebeker
medegebracht, die door Eberhard von Erbach-Erbach aan het Zangverbond was ten
geschenke gegeven; naar oud-Germaansch gebruik ging de prachtige bokaal rond,
stroomen wijns vulden en hervulden dien en honderden gingen er opgetogen aan het
nippen. Dan ging men in stoet naar het stadhuis, waar het officieel onthaal plaats
greep.
Als lid van het Willems-Genootschap, zong ik mede in de koren Verscheidene
stukken werden gezamenlijk door de 1500 zangers aangeheven en maakten diepen
indruk; daaronder bevonden zich compositiën van de Gentenaren Beausacq, Gevaert,
Mengal, Mommens en B. Van Loo. Het kerkmuziek had op het festival een groot
aandeel, en dat kon wel eene reden hebben, die niet gansch op kunstgrond steunde,
mits Van Duyse, in de Eendracht op dit feit drukkende, er bijvoegde: ‘En ten bewijze
dat dit alles niet zonder goedkeuring der Duitsche geestelijkheid gebeurt, zullen
Duitsche geeste-
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lijken aan den zang deel nemen.’ - Zag die geestelijkheid die zangersfeesten met
leede oogen? Wie weet? - Nu, die geestelijken bepaalden zich tot een enkel, namelijk
de heer Cupers, vicaris der hoofdkerk van Keulen, ‘die, zegde genoemd blad, tot zijn
spijt te laat is aangekomen, om aan de zangen zijner landgenooten deel te nemen,
maar nochtans het tweede concert heeft bijgewoond.’
Wij verloren niets aan die kerkmuziek; heerlijke gewrochten in dien statigen trant
werden daar uitgevoerd. Het was hier dat Gevaert zijn eersten grooten triomf behaalde
met zijn motet: Super flumina Babylonis. De jonge achttienjarige toonzetter werd op
gansch uitzonderlijke prachtige wijze toegejuicht, en niet het minst door de Duitschers.
Onder de beroemde componisten uit Duitschland bevond zich daar ook Spohr, die
zijne landgenooten ongemeen hoog moesten vereeren, te oordeelen naar de ontroering,
die zij hadden betuigd bij zijne onverwachte verschijning op het concert; van alle
kanten wierp men hem bloemen toe. Het moest eene hooge voldoening voor Gevaert
wezen, toen deze groote Spohr hem daar in de armen drukte onder het gejuich der
opgetogen menigte.
Wat misschien op dit prachtig feest nog het meeste kunstgenot verschafte, waren
de lieve kleine koren, door die van Keulen en Bonn afzonderlijk gezongen, als die
Lenzfragen, die Jungen, en vooral das Kirchlein, door Concordia van Aken
voorgedragen, op zulke verrukkelijke wijze, met zulke zachtsmeltende tonen, dat
het publiek het hervroeg en scheen er zich niet te kunnen aan verzadigen.
Het vallen van eenige planken had tijdens het eerste concert in de wandelzaal
groote ontsteltenis verwekt. In het gedrang werden verscheidene personen gekwetst;
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de componist A. Eckardt, bestuurder der Liedertafel van Cleef, onder anderen,
bekwam zware kneuzingen in de rechterzijde en moest uit dien hoofde eenige dagen
te Gent verblijven; eene zonderlinge ‘gastvrijheid’ bewees hem een fielt bij de
wanorde: hij ontnam hem zijne beurs en zijne horloge!
Bijna de gansche week hadden in onze maatschappijen nafeesten plaats ter eere
der Duitsche broeders; de Taal is gansch het volk en het Vlaamsch Gezelschap werden
vereerd met een bezoek der voornaamste vreemde componisten en letterkundigen,
onder welke laatsten de beroemde Roderich Benedix. Helaas! ik kon van die gulle
stonden niet genieten.
Het veelvuldig werk en vooral de repetitiën hadden mijne reeds zwakke gezondheid
geen goed gedaan. Ik leed geweldig aan de borst en toch wilde ik op de concerts
mijne partij zingen. Den Maandag, terwijl wij Mengal's De Gentenaren vóór den
slag van Beverhout aanhieven, ontsprong plotseling mijnen mond een groote gulp
bloed. Ik stond juist nevens mijnen vriend Pieter De Vigne, die zijne violoncel speelde,
en wiens instrument ik gansch rood had geverfd, zoodanig dat hij zijne handen en
zijne snaren met een doek moest afdrogen.
En toch wilde ik de plaats niet verlaten, tot ik eindelijk zou gaan neervallen, en
eenige vrienden mij heentrokken en naar huis brachten, waar ik eenige weken
bedlegerig moest blijven.
Het feest te Gent gaf een batig slot van 800 frank, welke som werd geschonken
tot vervaardiging van een venster in het hooge koor der domkerk van Keulen.
Betreurlijk iets: van dit machtige Zangverbond, dat te Keulen, te Brussel en te
Gent tot zulke heerlijke uitkomsten geraakte, dat geroepen scheen om zulken grooten
invloed op onze kunst te oefenen en misschien
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ook een midel was ter ontfransching van ons land, van dit Zangverbond bleef na
1847, niets anders meer dan de herinnering, maar eene voor mij dierbare, die mij
Van Duyse's kloeken geest en verdienstelijkheid in deze zaak te binnen roept. Zijne
grootsche schepping ging te niet onder de geweldige staatsstormen, die weldra heel
Europa in beroering brachten. Hoe kwam het toch dat niemand poogde dit
Zangverbond herop te wekken? - Is de tijd dier vreedzame en reine dingen vervlogen?
- Onze zangkringen sluimeren, de jeugd heeft er geen zin meer in; zij heeft het immers
te druk met de naäping der materialistische ‘uitspanningen’ van de Parijzer wereld!
Ik kom terug tot het Willems-Genootschap.
Met hardnekkigheid, met wezenlijke opoffering en verwaarloozing van vele andere
zaken, legde ik mij toe op de ontwikkeling van dien kring van 1847 tot 1857. - Wie
mijne Gedenkbladen lezen zal, zal misschien zeggen dat ik mij te lang bij dit
gezelschap ophoud, men vergeve het mij; 't is de zwakheid van een vader voor zijn
kind, en op dit kind mag ik wel een beetje trotsch zijn, mits het aan de ontwikkeling
van vaderlandsche kunst in die moeielijke dagen, toen voor de Vlamingen nog alles
te doen bleef, een zeer werkzaam deel nam.
In den beginne vergaderde het Willems-Genootschap op de bovenzaal van den
Hazewind, op de Koornmarkt. Elken Zaterdagavond was het algemeene repetitie,
die veel toehoorders naar ons locaal lokte. Een der bestendige luisteraars was graaf
de Thiennes van Rumbeke1), een uitstekend muziekoefenaar. Hoewel reeds oud van

1) Schoonvader van graaf van Limburg-Stirum, die evenals hij, het steen de Groote Sikkel op
de Hoogpoort te Gent bewoonde.
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jaren, stond hij daar tegen een diligence of eenen wagen geleund, tot laat in den
avond naar onzen zang te luisteren. Wij wisten het, en de tegenwoordigheid van ‘den
graaf’ was ons dan een prikkel om ons best te doen.
Daarna ging het genootschap opvolgenlijk vergaderen in Sint-Ivo, bij de
Walpoortbrug, in de Burger-Maatschappij op den Kouter, en vervolgens in de herberg
bij Dumoulin in de Korteridderstraat. Bewijzen van de groote werkzaamheid en van
de snelle ontwikkeling van 't genootschap zijn te vinden in het werk van Aug. Thys,
les Sociétés Chorales (blz. 63-64), waaruit wij het volgende vertalen:
‘Rond dien tijd stierf J.F. Willems, de hoofdman der Vlaamsche Beweging. Die
geleerde bewees diensten aan de muziekkunst, zoowel door zijne uitgave der oude
Vlaamsche Liederen, als door zijne werkzaamheden als secretaris van den bestuurraad
van het Conservatorium, en als voorzitter der oude Koren-Maatschappij1), naar hem
nam, op aanraden van dichter Van Duyse, de kring den titel van Willems-Genootschap.
‘De werkzaamste onder de leden-stichters van den kring, de heer Willem Rogghé,
bekleedt eene eervolle plaats in de Vlaamsche letterkunde. De heer Pieter Missotten,
J. Heremans en Karel Vervier, voorzitters, en Pieter Geiregat, secretaris, de drie
laatsten mede gekend als verdienstelijke schrijvers, waren beurtelings zeer nuttig
aan het genootschap.
‘De heer Pieter De Vigne oefende langen tijd en met een grenzeloozen ijver de
bediening van muziek-director uit. In 1858 werd hij door den heer Stepman vervangen.
‘De maatschappij, wier eere-voorzitterschap door den heer De Jaegher, gouverneur
van Oost-Vlaanderen, werd aanvaard, ontving van hem een fraai eerevaandel.
‘In 1849 had zij de eer in het provinciaal gouvernements-

1) Van 1832 tot 1845 bestond te Gent een kring, onder den titel van Korenmaatschappij. Zij
had opvolgenlijk voor bestuurders Edward De Somere, Jos. Mengal en Karel Hanssens.
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hotel, in tegenwoordigheid der koninklijke familie, een vaderlandsch lied uit te
voeren, woorden van Rogghé en muziek van Mengal, en in 1855 liet zij zich hooren
op het banket den graaf van Vlaanderen aangeboden.
‘In 1847 trok zij naar den prijskamp van Brussel. In 1849 behaalde zij den 3en prijs
in dezelfde stad, in 1850 den 1en prijs te Brugge, in 1851 dong zij naar den prijs van
uitmuntendheid te Antwerpen; in 1852 laat zij hare Vlaamsche zangen op den
prijskamp te Rijsel galmen. Den 26en September van 'tzelfde jaar bekomt zij den 3en
prijs te Brussel en in 1853 den 1en prijs te Luik. In 1855 behaalt zij den 3en prijs voor
vreemde maatschappijen te Rijsel. In 1855 dingt zij mede te Brussel. In 1857 wordt
haar de 2e prijs te Mechelen toegewezen. Eindelijk in 1858 dingt zij mede te
Antwerpen.
‘Zij nam deel aan talrijke festivals en liet zich hooren in den Kunstkring te
Antwerpen, waar zij tot tweemaal toe uitgenoodigd werd om concerts te geven. In
1855 zong zij te Antwerpen ten voordeele der weduwe en kinderen van Eug.
Zetternam.
‘Het Willems-Genootschap, dat tot honderd zangers heeft geteld, richtte te Gent
een festival in1), dat in 1854 plaats had en waaraan 33 zang- en muziekmaatschappijen
deelnamen..
‘In 1854 en 1855 gaf zij eene verzameling Vlaamsche romaneen uit, onder den
titel de Vlaamsche Lier.
Getuigt die bondige opsomming voor den ijver en de koortsige werkzaamheid van
het Willems-Genootschap, tevens weet ik alleen wat zorgen en arbeid ik er jaren lang
aan wijdde om den kring op de hoogte te houden. Gelijk in alle maatschappijen, was
er hier een ijveraar, eene spil waarop alles draaide. Die spil was ik; uit liefde voor
de zangkunst, uit hardnekkigheid om te toonen dat Vlaamsche zang niet voor
Franschen moest onderdoen, wijdde ik aan dit doel een twaalftal van de schoonste
jaren mijns levens.

1) In den tuin der Philharmonie, Bylokevest.
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Daar de keuze in Nederlandsche koren toen uiterst beperkt was, begon ik den voorraad
te vergrooten door de vertaling van Duitsche en Fransche stukken, waaronder een
zeer fraai koor uit Édipe à Colonne, muziek van den Italiaanschen meester Sacchini,
een stuk dat ik de Zegezon voor titel gaf. Onze directeur De Vigne had een zwak
voor dit stuk; niets liet hij liever voordragen. De grappenmakers uit het genootschap
kenden er hem op en lachten in de vuist toen schier bij elke serenade, nadat zijn
persoon, eene lange schrale breinaald gelijk, in 't midden van den zangerskring had
stand genomen, zij hem met zijne piepend-schrille stem hoorden bevelen: ‘Mijne
heeren, de Zegezon!’ Dit koor bleef ten believe van den braven en verdienstelijken
man, wel tien of twaalf jaar op ons repertorium.
Tevens wendde ik pogingen aan om oorspronkelijke koren en liederen te bekomen,
en schreef daartoe teksten, die ik aan onze jongere componisten, als Gevaert, Miry,
Van Herzeele, Clemens Wytsman en anderen, ter bewerking gaf. Allen leenden ons
bereidwillig de hulp van hun talent; onder anderen schreef Gevaert voor ons een
zijner eerste werken op Vlaamschen tekst, nl. het allerliefste kleine koor: O, luister,
lieve blonde. Een der best gelukte liederen van Miry en mij, is het Drinklied,
coupletten met begeleidend koor, dat bij Gevaert werd uitgegeven en dat nog heden
ten dage veel gezongen wordt.
Ik zal hier een en ander vertellen van de aubade ten jare 1849 door het genootschap
in het gouvernementshotel aan de koninklijke familie gegeven. Gouverneur De
Jaegher had director De Vigne en mij bij zich ontboden om die zaak te regelen en
den wensch uitgedrukt, dat er een gelegenheidskoor zou uitgevoerd worden. Ik schreef
eene Vaderlandsche Hymne voor koor,
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die door J. Mengal, den hoogstverdienstelijken bestuurder der Gentsche muziekschool
werd op muziek gezet. Naar gebruik, waren wit-satijnen exemplaren van het gedicht
den hoogen dischgenooten aangeboden geworden. Zoodra het koor gezongen was,
kwam de koning tot ons met het gebruikelijke eau bénite de cour. Hij vroeg naar den
dichter, die een: Je vous remercie, Monsieur, c'est bien, tres bien! van Leopold's
droge en altijd bedwongen lippen te hooren kreeg; dan ging hij met Mengal en De
Vigne wat praten. De Gouverneur bleef intusschen een oogenblik bij mij en ons
gesprek kwam hierop neer:
- Fraaie verzen, mijnheer Rogghé; de Koning heeft ze met veel belangstelling
gelezen. Wat is uw beroep?
- Letterzetter, heer gouverneur.
- Zoo, en wat wint gij daarmee.
- Twee frank daags.
- Twee frank!
De Jaegher stond eene wijl te dubben en nam afscheid met de woorden:
- Ik wil iets beters voor u vinden. Binnen een paar dagen komt gij bij mij, ik zal
u schrijven om u dag en uur te stellen.’
Dezelfde week nog kreeg ik een brief van De Jaegher. In zijn kabinet gekomen,
zegde hij mij dat hij weinig bekwame beambten had, in zooverre dat hij moeite had
om een ordentelijk opgesteld stuk van hen te krijgen. Hij dacht in mij iemand te
zullen vinden geschikt voor eene plaats, die ging openvallen, die van
onder-afdeelings-hoofd, waaraan een jaarwedde vast was van 1800 frank, zonder de
bijwinsten. Doch, hij voegde er bij, dat ik gedurende zekeren tijd als surnumerair
zou moeten werken, om te verhoeden dat mijne benoeming oudere beambten niet al
te zeer zou doen schreeuwen.
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Die laatste voorwaarde was voor mij onaannemelijk; waarvan zou ik gedurende dien
tijd geleefd hebben? Ik deed het den gouverneur opmerken, die mij dan vroeg of ik
in den dag niet een uur zou gevonden hebben om te gaan werken in het bureel van
den griffier, bij wien hij mij zou aanbevelen, om mij zoo wat op de hoogte der
bestuurzaken te helpen. Die schikking nam ik aan.
Gedurende drie maanden snelde ik, met het eten in den mond, naar het provinciaal
gouvernement, waar ik van een tot twee uur kon blijven. Gewoonlijk kreeg ik daar
dossiers te onderzoeken over zaken, waarover ik verslag moest opstellen. De griffier
Montigny was voor mij de gedienstigste der menschen; hij toonde en leerde mij veel,
verbeterde meer dan eens niet alleen mijn Fransch, maar gaf mij ook nuttige wenken
voor mijne Nederlandsche opstellen. Montigny, een geboren Waal, schreef zeer goed
onze taal, en was eene levende logenstraffing van de oolijke bewering der Walen,
dat zij onze taal niet zouden kunnen leeren. Zekeren dag meldde mij de brave griffier,
dat de gouverneur mij wenschte te spreken. Ik ging tot hem, en vernam dat hij mij
tot onder afdeelingschef wilde benoemen, met de vleiende bemerking, dat hij redenen
vond te denken dat ik het weldra verder zou brengen.
Die zoo goede tijding beteuterde mij geweldig. Mijn toestand had merkelijke
verandering en verbetering ondergaan; ik was intusschen bestuurder der drukkerij
en opsteller van de Gazette van Gent geworden, voor welke dubbele betrekking ik
toen drie franks daags won, een loon waarmede ik toch vrede had. Nu bood men mij
het dubbele aan, maar langs eenen anderen kant moest ik eene mij zeer dierbare
betrekking verlaten, en, wat mij toen nog meer in 't harte ging, uit die drukkerij treden,
waaraan ik sinds vijftien jaren was
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gehecht en wier eigenares thans voor mij zoo vriendelijk was, en die, dacht ik, moeilijk
mijne diensten zou kunnen missen.
Ik wist op dit oogenblik waarlijk niet wat te doen, bedankte den gouverneur voor
zijne welwillendheid en vroeg, hem de redenen mijner aarzeling opgevende, een paar
dagen vertoef om mij te bedenken.
Ik legde alles aan mevrouw Vanderhaeghen voor, die mij onmiddellijk zegde, dat
ik bij haar zou blijven en zij mij meer zou geven dan de gouverneur. Van dien dag
af verstrekte zij mij eene jaarwedde van 2000 frank.
En zoo werd ik geen ambtenaar, en zoo behield ik mijne volle onafhankelijkheid
in stillen burger-eenvoud.
Den 24en Februari 1850 was een heugelijke dag voor het Willems-Genootschap.
In stoet, vergezeld van al de maatschappijen en met muziek voorop, ging het een
eerevaandel afhalen, een geschenk van gouverneur De Jaegher, die het eere
voorzitterschap van dien kring had aanvaard. Toen hij het mij ter hand stelde, bedankte
ik hem in naam van onzen kring. Ook Van Duyse sprak daar, namens de Taal is
gansch het Volk, om aan Willems te herinneren, die zooveel voor den Vlaamschen
zang had gedaan, en las daarbij zijn gedicht: de Vaan, dat aan gouverneur De Jaegher
was opgedragen.
Gevaert, die toen in Parijs was en op het punt van zijne reis naar Spanje te
ondernemen, toonde zijne belangstelling in het Gentsche kunstfeestje en betuigde
aan den gouverneur, als beschermer van den Vlaamschen zang, zijne erkentenis door
hem de opdracht aan te bieden van een merkwaardig koor, de Strijdzang der Belgen
tegen Cesar, op woorden van Prudens Van Duyse.
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Het Wîllems Genootschap was reeds driemaal op zangwedstrijden bekroond geworden.
Over zijn zang in den prijskamp te Brugge in 1850, verklaarde de Fransche componist
Lavaine, die er kunstrechter was: ‘Onder de mededingers, zeggen wij het rechtuit,
staat het Willems-Genootschap geheel en al hors ligne.’ Ik reikhalsde nu bijzonder
naar eene gelegenheid om ergens in het Walenland onze Vlaamsche koren te kunnen
laten hooren. In mijne jongelingsverbeelding scheen mij dat te volstaan om aan de
lieden, die beweren dat het Vlaamsch niet voor den zang geschikt is, voor goed den
mond te stoppen. Die gelegenheid was gevonden! Wij zouden mededingen in den
grooten zangwedstrijd van Luik (1853).
Het vorig jaar was door hetzelfde genootschap in den zangkamp te Brussel den
en
3 prijs (op 14 mededingers) behaald met twee allerfraaiste koren. Gevaert, die voor
ons genootschap op mijne woorden de Maagd van Gent had gecomponeerd, had
hieraan een zijner meesterwerken in dit vak geleverd; die muziek onderscheidt zich
door haren mannelijken geest en hare verbazende tonenkracht, en was zeer bewonderd
geworden.
Het tweede koor was het verrukkelijk Im Walde, welks tekst ik had vertaald. Mijn
broeder Adolf, die een der volste, kloekste en aangenaamste barytonstemmen bezat,
die men ooit hoorde - 't was een geluid nagenoeg als dat van Blauwaert, doch veel
smijdiger - zong den solo, begeleid met brumstimmen. Om het even waar het
genootschap dit stuk voordroeg, werd het telkens gebisseerd, een bijval, dien wij
verschuldigd waren aan de meesterlijke voordracht van dit aangrijpend solo. Vooral
de tweemaal herhaalde slotverzen:
Die stem, die stervend henenvlucht,
Is dat geen lange liefdezucht?
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zong hij zoo fijngevoelig, zoo innig vragend, dat er te Brussel een driewerf herhaald
bravogeroep was op gevolgd.
Adolf Rogghé - de goede, eenvoudige man stierf in 1888 te Douai - was een
uitstekend muzikant en had den eersten prijs in de hoogere zangklas en in de hoogste
klas van clarinet behaald in het conservatorium van Gent. In de prijskampen voor
alleenzang te Leuven en te Aalst behaalde hij mede den eersten prijs. Rond 1856
ging hij Douai bewonen, waar hij zanger werd in de hoofdkerk en professor bij de
stedelijke muziekschool.
Wij trokken dus naar Luik met twee bovengenoemde koren, maar ditmaal nog
beter ingestudeerd. Ik zag naar geene persoonlijke opofferingen, want - gekke
overdrijving bij mij - 't scheen me alsof wij wel het Walenland, door eene zegepraal
met onze Vlaamsche zangen, een verpletterende nederlaag gingen toebrengen.
Wij hadden het daar tegen tien der beste zangmaatschappijen van het land te doen.
Met kloppend hart wachtten wij op de eerste uitspraak der jury. De eerste prijs werd
door het Willems-Genootschap gewonnen; de tweede werd aan het toen vermaarde
genootschap Roland de Lattre1) van Halle toegewezen. Onze vreugde te beschrijven
ware iets onmogelijks; dien avond en den volgenden morgen zagen de Luikenaars
hunne straten door ons honderdtal uitgelatenen eer dansend dan gaande doorloopen,
onder gejuich en het zingen van Vlaamsche liederen, waarnaar zij verbaasd luisterden,
terwijl ze tot malkaar zegden: comprins ni!
Het onthaal, dat bij hunnen terugkeer de overwinnaars van Luik van wege hunne
stadgenooten ontvingen, was

1) Tot in 1853 zong Roland de Lattre ook Vlaamsche koren. Zou dit thans te Halle nog gebeuren?
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luisterrijk. Wij trokken, onder onafgebroken toejuichingen, naar ons lokaal, de
Burger-Maatschappij, op den Kouter, waar wij Gevaert aantroffen. De karrevrachten
bloemen, die wij onderwege hadden opgegaard, werden op en om den jongen maëstro
neergelegd, die zulk groot aandeel had in die Vlaamsche zegepraal. Alle zang- en
muziekmaatschappijen brachten ons hulde, en ik herinner mij nog dat de heer De
Pauw, onder-voorzitter der Korenmaatschappij, daar iets zegde, dat mij bijzonder
trof. Hij wees op de gepastheid van den naam van het Willems-Genootschap, daar,
zegde hij, Jan-Frans Willems als een der vaders van den koorzang te Gent mocht
beschouwd worden, aangezien die schrijver eene der eerste zangmaatschappijen
stichtte, die te Gent tot stand kwamen en waarvan spreker had deel gemaakt.
Doch wat mij nog eene zoetere belooning scheen voor al mijnen arbeid tot het
bekomen van zulken uitslag, was de erkentelijkheid onzer taalvrienden voor onze
pogingen ter verheffing van den nationalen zang. Onze bekroning te Luik werd door
de gansche Vlaamsche drukpers als een feit van beteekenis aangestipt, en het
Willemsfonds en het Vlaamsch Gezelschap vereerden het genootschap met eene
herinneringsmedalie, welke eer zij ook bewezen aan het Davidshof van Oostakker,
welke kring te Luik ook was opgetreden met Vlaamsche koren en den eersten prijs
voor de dorpsmaatschappijen had behaald.
Langs alle kanten werd het Willems-Genootschap uitgenoodigd; zoo ging het in
begin van oogst een concert van Vlaamschen zang geven in den tuin van den Kunsten Letterkring te Antwerpen. In opgetogen woorden sprak professor Verspreeuwen,
die namens de Vlaamsche afdeeling de welkomrede hield, over de beteekenis voor
de nationale kunst van onze zegepraal te Luik.
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Herhaaldelijk trokken wij, fier en volhardend, naar Frankrijk, om daar ook onzen
Vlaamschen zang te doen gelden. 't Moge kinderachtig schijnen, maar ik voelde mij
bijzonder in mijn schik wanneer ik op Franschen en Waalschen grond onzen belagers
kon toonen, dat er nog Vlaamsche kunst en Vlaamsche mannen bestonden.
In den jare 1852 trokken wij naar den prijskamp te Rijsel. De Koormaatschappij
van Gent en Concordia van Aken wonnen elk een eersten, Orphée van Luik den
tweeden prijs. Wij waren geklopt, doch met eere, want de heer Bruneel, voorzitter
der uitschrijvende maatschappij, kwam op de estrade en hield, in het Vlaamsch, eene
kernachtige rede, waarin hij lof sprak over onze prachtige uitvoering en over onze
gehechtheid aan onze nationale taal.
Bij dit uitstapje beleefde ik eenen beroerden nacht. Onze voorzitter, Pieter
Missotten, bezat in die stad, waar hij veel handelszaken dreef, een bestendig kwartier.
Ik hoefde dus naar geen hotel uit te zien, zegde hij, en zou bij hem vernachten. Maar,
na den afloop van den prijskamp, verloor ik in het gedrang hem uit het oog en wist
de straat niet te noemen, waar hij woonde. Ik dobberde in de duisternis; door het
groot getal toegestroomde vreemdelingen was er nergens nog een bed beschikbaar,
waar ik er ook een vroeg. 't Werd allengs laat, de meeste herbergen werden gesloten
en ik ging op de markt naar een der laatst verlichte koffiehuizen, waar ik mij op eene
bank neerzette, die, zoo hoopte ik, mij voor dien nacht wel voor rustplaats zou worden
toegestaan. Begoocheling! De baas drukte mij op het harte, dat hij volgens
politie-verordening moest sluiten en niemand mocht opnemen.
Ik stond daar op straat. Van 's morgens vijf uur te
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been, kon ik mij bijna niet meer voortsleepen van vermoeidheid en nu liep ik daar
door die eenzame, mij vreemde straten midden in den nacht, nog akeliger voor mij
doordien een dichte, kille regen nederviel. Ik begon radeloos te worden, toen mij in
de verte stemmen in het oor klonken; naarmate die naderden werden zij mij
duidelijker, tot ik eindelijk den zang kon onderscheiden. Men zong in koor: O,
Vaderland! het waren mijne Gentsche makkers, allen lustige jongelingen, die voor
geen onderkomen hadden gezorgd, in de meening dat zij plezieriger dan in een bed,
een nacht in de herbergen van Rijsel zouden doorgebracht hebben. Maar, evenals
mij, had men hen aan de deur gezet.
Ik voegde mij bij den hoop, de zwerftocht werd voortgezet, onder het aanheffen
van liederen, toen wij op eens eene patrouille op ons zien afkomen, die ons omsingelt.
Het hielp niet dat ik aan den onder-officier diets maakte dat wij geene kwaaddoeners
waren, alleen vreedzame, herberglooze zangers, wij moesten meê, waarheen wisten
wij niet. Aan de stadswallen gekomen, leidde men ons in een somber gewelf, tot wij
eindelijk te recht kwamen in een soort van kazemat, waar een officier ons een verhoor
deed ondergaan. Hij liet ons weten dat, gezien de stad onder krijgsbeheer stond, wij
voor ons vergrijp eene straf van weken of maanden gevang zouden kunnen oploopen,
maar gezien zekere verzachtende omstandigheden, hoopte hij dat de commandant,
wien hij rapport moest geven, de zaak niet te erg zou opnemen.
De nachtwacht schuilde in dien kerker en er brandde een groote kachel; allen
trokken wij onze druipnatte kleederen uit en begonnen die te drogen. Niet lang duurde
het of, de eene op eene bank, de andere op den grond, legden wij ons ter ruste en
konden een poos slapen. Ik was niet gerust over den afloop dezer vrij
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onaangename zaak en wachtte ongeduldig op de beslissing van den commandant.
Tegen den morgen vernam ik van een officier der wacht dat hij ons mocht loslaten,
op voorwaarde dat wij tot zes uren buiten de stad zouden blijven. De stadspoort werd
ons ontsloten, en als een vlucht duiven uit een vreemd hok, snelden wij naar buiten,
om in de eerste herberg de beste honger en dorst te gaan stillen. En zoo ondervonden
wij voor eenige uren de aangenaamheden van het schrikbewind onder Napoleon III.
Oost west, t'huis best, dachten wij bij ons zelven.
In 1855 namen wij weder deel aan den zangwedstrijd te Rijsel en behaalden den
derden prijs in de afdeeling voor uitmuntendheid.
Het was in 1854 dat ik, uit naam van het Willems-Genootschap, de uitgaaf
ondernam van de Vlaamsche Lier. Vriend Geiregat stond mij daarbij ter zijde.
Maandelijks verscheen eene romance met begeleiding; nr 1 was een werk van Karel
Miry op mijn gedichtje: Is 't geen droom? L. Hemelsoet, Souweine, Van Herzeele,
Gottfried Stauff (Wijtsman, van Dendermonde), Volckerick, Leo de Burbure, Van
Mierlo, Vandenbogaerde en andere toonzetters leverden ons bereidwillig hunne
compositiën. De Vlaamsche Lier, waarvan twee jaargangen verschenen, was het
eerste Vlaamsch zangtijdschrift, dat te Gent werd uitgegeven.
Ons genootschap, dat toen in vollen bloei was, huurde rond 1852 een groot huis
op den Poel (thans nr 20), op welks erf het eene groote feestzaal liet bouwen. De
maatschappij de Taal is gansch het Volk verliet het Hotel van Kortrijk en nam eene
bovenzaal van ons nieuw lokaal in huur. Tot inhuldiging der feestzaal werd een groot
concert ingericht, waarop de toen nog zeer jeugdige zangeres Marie Sasse zich liet
hooren. Ik
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was haar daartoe gaan uitnoodigen; dochter van eenen muzikant bij het leger, woonde
zij bij hem op de tweede verdieping van het huis nr 8 in de S. Jansstraat, waar het er
vrij pover uitzag. Zij bezat eene allerprachtigste stem en gouverneur De Jaegher, die
ons concert bijwoonde, voorspelde haar eene schitterende loopbaan; weinig vermoedde
hij zeker op dit oogenblik, dat hij eene profetie uitsprak, en dat Marie Sasse eens
eene der beroemdste zangeressen van Europa zou worden. Ik ontmoette haar rond
1884 nog eens te Gent en herkende nauwelijks in de vermaarde, rijk en ook duchtig
gevleescht geworden kunstenares het onbekende, armoedig en mager zangstertje van
vroeger; lang en met ontroering spraken wij samen over onze eerste ontmoeting in
omstandigheden, die op verre na voor haar aan de tegenwoordige niet geleken.
De schets van het Willems-Genootschap zou onvolledig zijn, indien ik naliet te
vertellen dat, buiten den zanglust, de lachlust er ook uitbundig heerschte. Men weet
het, de Gentenaar is gekend om zijne koddige invallen, zijne snedige zetten; hier zag
ik meermaals waartoe die kwanten in staat zijn.
In dit opzicht, spanden twee onzer leden ontegenzeggelijk de kroon. Een van hen,
Jaak van Hoecke - man van talent, een van stads bouwmeesters, die onder andere de
plans van de groote broeikas in den Plantentuin, van het ijzeren bovendeel van het
Belfort en meer belangrijke werken maakte, - was, in zijne ledige uren, een der
kluchtigste Gentenaars, die ik ooit ontmoette. Was hij onuitputbare verzinner van de
grappigste tooneelen, zoo vond hij hierin eenen even onvermoeibaren handlanger in
Louis Verleeuwen.
Deze, een meester-snijder, was, gelijk alle ‘zich respecteerende’ tailleurs van dien
tijd, eenigen tijd te Parijs
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geweest, om er la coupe en la façon te gaan studeeren. De Fransche persblok had
hem eene bespottelijke plooi aangestreken; gestadig mengde Lagril - zoo was zijn
bentnaam - tusschen zijn plat Gentsch, Fransche hoogdravende woorden en
zegswijzen, die hij op de grappigste wijze wist te radbraken. Zoo herinner ik mij,
dat hij, sprekende van iemand die op heeterdaad was betrapt - en de schalken lieten
niet na die uitdrukking bij hem dikwijls uit te lokken - altijd zegde: Il a été pris à la
grande fleur de lis (en flagrant délit). Lagril echter was niet zoo gek als zijne kap
stond; zijne onloochenbare Vlaamschgezindheid had hem stoffelijk voordeel verschaft:
hij had de kans van de meeste Gentsche flaminganten te mogen in de kleeren steken.
De leden der levenslustige bent hadden hunne tafel in de gelagkamer, een soort
van ‘zwarten hoek’. Door de rookwolken der lange pijpen heen zocht hun guitig oog
naar elk voorwerp en naar elk voorval, dat stof tot leute kon verschaffen. Met een
soort van zielkundige zienskracht ontdekten zij aan elk nieuw bijgetreden lid waar
dezes faalkant lag; was hij lichamelijk onaantastbaar, dan zochten zij dieper of er op
zijne neigingen, zijne doenwijzen, zijne ijdelheid of domheid niets te vinden was.
Gewoonlijk na de repetitiën gingen de poppen aan 't dansen.
Van dansen sprekende, herinner ik mij de wederwaardigheden van eenen snul van
op S. Lievensstraat. Nauwelijks in het genootschap getreden, beging hij de
onvoorzichtigheid te vertellen dat hij danslessen nam en het reeds zeer verre in die
‘kunst’ had gebracht. Quelle trouvaille! Men deed hem zijn talent toonen, en hitste
hem door bravogeroepen zoo zeer en zoo lang aan, tot hij van springen en zwaaien
soms bijna ademloos neêrzeeg. Na twee, drie zulke zittingen kwam er
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verveling; maar stellig moest er uit zulk uitmuntend suject meer partij te trekken zijn.
De bravos verslapten; men begon deze sprongen en gene ‘flikkers’ zoo maar half
en half te vinden. Zekeren keer dat de danser in vollen zwier was, komt Verleeuwen
op hem af, onderbreekt den dans, en zegt: ‘Ge zij ne seukeleere, g'en kent er niets
van!’ - ‘Ge ken het zeker beter?’ was het spijtig antwoord.
't Was Verleeuwen den pap in den mond geven. Deze pochte dadelijk van zijne
hooge bekwaamheid, hij had het dansen à Paris geleerd, waar men andere antersas
maakte dan op S. Lievenstraat; immers het liep uit op een assaut, waar, op gestelde
dag en uur, beiden in costuum zouden optreden, om over hun wederzijdsch talent te
laten oordeelen.
Den volgenden Zaterdag avond kwam de danser inderdaad naar het lokaal afgezakt,
met een pak onder den arm, waarin zijn kostuum zat. Na de repetitie verzamelden
de leden in de gelagkamer. De dansmeester ging zijn kostuum aantrekken, en men
kan oordeelen over hunne pret, toen zij den sukkel daar zoo zonderling in
middeleeuwsch hofjonkers-gewaad uitgedost zagen staan. Onbeschrijfelijk was zijn
succes, en geen wonder: geschoeid met lage witte schoentjes, de beenen in een fijn
wit tricot, boven de knieën een wit zijden gefronst broekje, een geel satijnen
borstkleed, op de schouders een groen-blauw fluweelen manteltje en op het hoofd
een idem mutsje met hooge witte pluim, was het eene verschijning om u dood te
lachen.
Verleeuwen, van zijnen kant, gebaarde geweldig van zijn stuk te wezen. Hij liep
in de kwaadste luim van de zaal naar de poort, van de poort naar de zaal, altijd
bulderend tegen den costumier van den grooten schouwburg, die het kostuum, dat
hij beweerde besteld te
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hebben, niet aanbracht. Doch, langer kon er niet gewacht worden, zegde hij eindelijk,
en hij zou maar zonder kostuum de worsteling aangaan, hoezeer hij in zulke
voorwaarden gehinderd was de bevalligheid en zwierigheid zijner bewegingen tot
hare volle waarde te brengen.
En nu ging het aan den gang. Wij schokten ons bijna stuk van het lachen, nu bij
de pogingen van den echten liefhebber, wiens ernst bij zijne oefeningen hem nog
honderdmaal belachelijker maakte, dan op het zicht der onbeschrijflijk koddige
luchtsprongen en kuitflikkers van dien schalk van Lagril.
Op een gegeven oogenblik - 't was weer afgesproken spel - begon Verleeuwen
ruzie te zoeken tegen zijnen mededinger; met eens gaat het geroep op: aan de deur!
en werkelijk, de ‘zwarte hoek’ omsingelt den chevalier, stuwt hem onder helsch
lawaai in den gang en van daar op straat en de poort wordt achter hem toegeslagen.
Het was in 't putje van den winter, misschien een uur van den morgen, de sneeuw
bedekte de straten, en de arme, dungekleede chevalier stond daarbuiten. 't Was erg
ondeugend, maar in den roes der pret dacht niemand aan de mogelijk erge gevolgen,
die de grap voor den jongeling kon hebben.
Gedurende eenige minuten hoorde men op de poort beuken; toen het ophield, ging
men kijken; de vastenavondgast was verdwenen. Des anderendaags werd vernomen,
dat hij, tot overmaat van tegenspoed, door nachtwakers à la grande fleur de lis van
rustverstoring was betrapt en hij in den Mammelokker de vermoeienissen en de
ontroering van dien epischen nacht had mogen uitslapen.
Nog een guitenstreek. Een of andere sukkelaar werd
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beschuldigd van overtreding van het reglement, van zeuren aan het spel of wel van
een ander uit den duim gezogen misdrijf; de ‘zwarte hoek’ verzond hem naar het
tribunaal. Helsche Breughel zou in zijne spookachtige verbeelding niets gevonden
hebben, dat het uitzicht zulker ‘rechtskamer’ overtrof. Langs den eenen kant der zaal
eene lange tafel, met verschoten groen katoen voor tapijt, waarachter drie mannen,
met roode shawls en doeken omwonden, wat rechterstabbaarden moesten verbeelden;
nevens hen het openbaar ministerie en langs den anderen kant de griffier, beiden met
een zwarten lakenen vrouwen-kapmantel om het lijf. Achter een kleiner tafel, ook
met groen katoen, nog een zwarte vrouwenmantel, waarin Mr. de advocaat zich
beweegt, en eindelijk vlak vóor den voorzitter, langs den overkant, eene breede
zitbank voor den beschuldigde en de twee gendarmen, want er waren telkens
gendarmen, aangekleed met een ouden soldatenrok en het aangezicht bijna gansch
verborgen onder valsche zwarte knevels en de legendaire haren muts. Doch, de
beschuldigde, dien de gendarmen bij den arm hielden, mocht nooit zitten voor het
einde van het verhoor, men zal weldra weten waarom.
De debatten, de beschuldiging en de verdediging was iets, dat onmogelijk te
beschrijven is, een echt vuurwerk van overdreven gebaarden en van kwinkslagen en
zotternijen.
Eindelijk stond de voorzitter recht. Hij meldt: ‘De beschuldiging is gegrond
gevonden en gij wordt veroordeeld om levend verdronken te worden. Beschuldigde,
zet zich!’
En bij de eerste beweging van den sukkel om te zitten, drukken de gendarmen
hem gelijktijdig en forsch de handen op de schouders. Men hoort het gekraak van
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het katoen, dat op de verraderlijke bank is gespannen, en eigenlijk eene met water
gevulde kuip verbergt, en de veroordeelde stort met een kreet van verbazing en
gramschap in het koude bad neder.
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VIII.
S. Gregorius, Orpheus, Polymnie, de Melomanen.
In het begin der jaren 50 had ik mij ook lid laten maken - waar zocht ik het toch! van eene kerkzang-maatschappij. Wij vergaderden en repeteerden bij vriend Van
Hyfte (in 1892 als schepen te Gentbrugge overleden), en die toen woonde in het
gangsken in de Langemunt, waar hij het beroep van pianomaker uitoefende. De
Maatschappij van S. Gregorius, zoo was haar naam, had zekeren De Fyn voor
bestuurder en leerde de beroemdste missen en andere kerkmuziek in gregoriaanschen
zag aan. Op een piano-orgel van Van Hyfte werd de begeleiding gespeeld.
Elken Zondag morgen was het repetitie, een echt feest voor mij, want niets in
muziek overtreft de statige schoonheid, de indringende zachtluidendheid der
gewrochten van de meesters in dit vak. Doch, het doel
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der maatschappij was tweeërlei: nevens de voldoening van den geest, kwam de
berekening op lustpartijtjes, en dikwijls waren die lekker. Men moet weten, dat wij
alleen in de kerken van voorname dorpen gingen zingen. Tegen de hoog- en feestdagen
boden wij den pastoor onze diensten aan op de allerbillijkste voorwaarden, dat is te
zeggen voor niet, wel te verstaan voor zooveel hij ons kosteloos rijtuigen en leeftocht
bezorgde.
Was er een pastoor, die in den appel beet, dan waren wij in onzen schik. Des
Zondags morgens, soms van vijf uren, stonden wij op de Koornmarkt bij onzen
omnibus, waar wij met ons twintigtal in- en opkropen. Vóór de hoogmis waren wij
in het dorp, waar gewoonlijk honderden boeren en boerinnen gapende op ons stonden
te wachten. Eerst een bezoek bij den pastoor, om het sterkende borreltje of glas Porto,
en dan naar het oksaal, van waar de geloovigen eens iets anders te hooren kregen
dan het eentonig gekraai van den koster. Na de hoogmis, ja, hoe slepend scheen ons
de uurwijzer op den dorpstoren voort te schuiven! aan tafel. De smulpartij was immers
de drijfveer van ons uitstapje!
Gewoonlijk werd het noenmaal in eene groote dorpsherberg opgediend; een paar
maal werden wij ten huize van den pastoor genoodigd. Ik herinner mij zulk een
noenmaal, op eenen prachtigen zomerdag, in den tuin der pastorij. Hoe levendig ging
het daar toe! De pastoor was opgetogen over onzen zang; wij, van onzen kant, niet
minder over de keurigheid zijner keuken en van zijnen kelder. Door het goede
voorbeeld van den jovialen gastheer aangemoedigd, dronken wij teug op teug; toasten
ontbraken niet: wij aan den pastoor, hij aan onzen zangmeester, dan aan den tenor,
den bas, den soprano, immers zoo duurde het voort tot aan loftijd.
Wij zouden nu het lof gaan zingen. Het maakte ons
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den indruk - iets wat wij des morgens niet hadden bemerkt - dat het trapken naar het
oksaal geweldig steil was en onder onze beenen scheen te waggelen, en dat, onder
het lof, de maatstok van onzen bestuurder vrij grillige tempos aangaf. Ook zou ik
niet durven zweren dat de noten werden gezongen juist zooals zij geschreven stonden.
Doch, einde goed, alles goed. Bij ons afscheid na het lof vernieuwde de pastoor ons
de uitdrukking zijner bewondering over onzen koorzang, wat ons overtuigde dat zijn
gehoor aan het altaar al niet beter in den haak was geweest dan ons geluid op het
oksaal.
De joligheid bij de terugreis van zulke partijtjes is onbeschrijfelijk. Allen jonge
en lustige gasten, vierden wij vollen teugel aan alle grappen en snakerijen, en in den
stillen avond, langs de verlaten baan, galmde uit den omnibus het refrein van een
door mij geschreven gezelschapslied, - dat wij stellig niet in eene kerk of eene pastorij
zouden hebben gezongen, hoewel het den stichtenden titel van de H. Drievuldigheid
droeg, voor welke godheden ik Gregorius, Comus en Bacchus had gekozen.
Verscheidene jonge letterzetters uit dien tijd legden zich op intellectuëele
ontwikkeling toe, onder anderen Theodoor Canneel en August Thys, beiden uit de
drukkerij van den Gentschen Mercurius, Is. van Doosselaere en Felix A. Boone.
Onze neigingen brachten ons tot elkander en weldra waren wij vrienden; alle vijf
waren wij werkende leden bij koorzang-maatschappijen.
Canneel, na zijn dagwerk, volgde de lessen der academie, van welke inrichting
hij, na een harer schitterendste leerlingen te zijn geweest, de verdienstelijke bestuurder
zou worden.
Bracht het Van Doosselaere als letterkundige niet verre, integendeel wist hij door
bekwaamheid en vlijt
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eigenaar te worden van een der grootste boekdrukkerijen van de stad.
Felix Boone werd opsteller van de Broedermin, om vervolgens tot zijnen
vroegtijdigen dood als hoofdopsteller der Stad Gent werkzaam te blijven.
Wat August Thys betreft, hij ook werd dagbladschrijver en bestuurde den Gentschen
Mercurius. Hartstochtelijk muziekliefhebber, was hij een der stichters van Orpheus,
eene der eerste en beste van de talrijke zangmaatschappijen, die opvolgenlijk te Gent
tot stand kwamen. Hij maakte zich mede verdienstelijk door zijn werk: Les Sociétés
Chorales en Belgique (Gent, 1861).
Thys wou mij lid van Orpheus maken, maar mijne magere centjes lieten mij niet
toe hier nog een maandgeld te betalen, des te meer daar ik reeds in andere kringen
te storten had. Doch, ik had eene tamelijk goede stem, en hij hield er aan dat ik, als
eerelid, zou meêzingen. Een eerste tenor was hier ten allen tijde een rara avis, en als
zulkdanige was ik zeer welkom in den kring.
Orpheus was, uit muzikaal oogpunt, een uitstekende kring. Samengesteld uit jonge
lieden, begaafd met goede stem en daarbij meest allen flink hunne partij kunnende
lezen, had de kring het geluk eenen aanvoerder te bezitten, die, bij kennis en smaak,
nog door heilig vuur was aangedreven. Het was Emiel Beausacq.
Beausacq, naar het lichaam een knap, hoogopgeschoten man, was kunstschilder1),
doch zijne voornaamste bezigheid was de muziek. De lust tot koorzang was tot in
de Vlaamsche dorpen doorgedrongen, overal kwamen maatschappijen tot stand. De
faam, die Beausacq zich als director van Orpheus verworven had, was oorzaak dat
hij

1) Van Beausacq ontdekte ik in 1888 bij doctor Boen te Gent een genrestukje, dat mij maar
eene geringe gedachte van zijn schilderstalent gaf.
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langs alle zijden gevraagd werd. Bestuurder geworden misschien van een tiental
dorpskringen, geleek hij niet slecht aan een commis voyageur in het vak. Beausacq
bewoonde op de Coupure, schuins over het Rasphuis, een lusthuisje, - een hoveken,
gelijk men het te Gent heette, - waar hij, buiten zijn atelier, nog eene tamelijk ruime
kamer bezat, die hij edelmoedig ter beschikking van den kring had gesteld.
Nooit vergeet ik de genoegelijke uren, die daar werden gesleten; immers, buiten
den levenslust, die uit de aanraking der jeugd steeds zoo natuurlijk opflikkert, had
de kring nog het aantrekkelijke van het ‘nieuwe’, daar de koorzang hier tot dan toe
zoo goed als volkomen verwaarloosd, bijna onbekend was gebleven.
Beausacq zelf had eenige kleine koren gecomponeerd, waarvan een: la
Montagnarde, grande valse, in 1844 op een concert in de Hoogeschool werd gezongen
en veel bijval vond. Ook twee Vlaamsche koren: de Nachtegaal, Gretry, en
Avondkoelte, door R.J. van Maldeghem, werden daar voorgedragen. Doch wat
Orpheus meest en met voorliefde instudeerde, dat waren Duitsche koren1), roerende
lieder, wier bestaan men hier toen bijna niet vermoedde. Hoe verrukkelijk klonken
die reine melodiën, die smachtende accoorden in onze ooren, hoe ‘blokten’ wij er
op om alles goed af te ronden en hoeveel honderden keeren tikte de onvermoeibare
en fijnoorige Beausacq met zijn maatstokje op den lessenaar, tot teeken van herhalen
en nogmaals herhalen, tot eindelijk onze geluiden als orgeltonen samenvloeiden!
Naar mijne bescheiden meening, zijn onze koormaatschappijen op later tijd een
verkeerden weg opgegaan,

1) De bibliotheek van Orpheus bestond in 1860 uit 1500 muziekstukken, waarvan verreweg
het grootste deel tot het Duitsch repertorium behoorde.

Willem Rogghé, Gedenkbladen

138
met zich zoo zeer toe te leggen op het vertolken van oratorios, cantaten en uitgebreider
koren. Wel ligt in dit verschijnsel een bewijs van de hoogere vlucht, hier door de
toonkunst genomen, doch dit heeft ook eene minder voordeelige zijde, vooral met
het oog op de ‘vulgarisatie’ van den zang. Het aanleeren en uitvoeren zulker stukken
eischt een veel grootere maat van tijd, van inspanning en van geldelijke opofferingen,
meermaals met het gevolg, dat de liefhebbers tegen zulken ‘arbeid’ opzien, en menige
kring het niet lang kan volhouden.
Weldra bezat Orpheus aan die zoo gemakkelijk aangeleerde lieder een rijk en
afgewisseld repertorium, en op kwistige wijze strooiden de lustige zangers hunne
muziekpereltjes om hen heen.
Ik weet niet of het met mij gaat als met Mr et Mme Lamotte uit Pigault-Lebrun's
vertellingen, die, op vergevorderden leeftijd jaarlijks hunne speelreis vernieuwende,
- met de hoop op het hervoelen der verrukkende gewaarwordingen van vroeger, overal waar zij aanlandden niets anders dan ontgoochelingen aantroffen. Waren het
de Lamotte's of wel de menschen en de dingen, die zoo erg waren veranderd? Wie
weet? Maar, heusch, het schijnt mij dat de jeugd te Gent het leven niet meer zoo
geestelijk-vroolijk opvat als wij ‘in onzen tijd.’
O! die zomernachten! wat zijn zij ten huidigen tijde toch akelig eentonig, toch
treurig zwijgend geworden, vergeleken bij vroeger! Thans hoort men in onze verlaten
straten nog enkel den prosaïeken dreun der stappen van eenen ‘stamineheer’, die
vakerig naar zijne veeren
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heenschuift; toen ontmoette men van afstand tot afstand groepjes zangers, geene
platte straatdeuntjes, maar keurige vierstemmige liederen aanheffende, - klanken,
waaraan de nacht zelf, bij zijn geheimzinnig geflonker en met zijne onhoorbare
stemmen, zulke meerdere, onweêrstaanbare indringingskracht weet bij te zetten.
Een der heugelijkste nachten was stellig die van den eersten Zondag van Juni 1840.
Orpheus had, gezamenlijk met de Melomanen en Polymnie,1) een concert ingericht,
dat ter Coupure zou gegeven worden op verlichte bootjes. Elke kring zong afzonderlijk
eenige koren, terwijl twee andere stukken gezamenlijk werden uitgevoerd. Als iets
ontzaglijks meldden de dagbladen toen, dat daar eene zangmassa van tachtig stemmen
zou worden gehoord, - en heden ten dage komen er koormaatschappijen op, die ieder
200 à 300 zangers in gelid stellen. Nu, het feest had grooten bijval; helder en zoel
was de nacht, de sterren des hemels en de lampjes der booten hulden de zangers in
een geheimzinnig halflicht, en in de plechtige stilte, door duizenden en duizenden
toeschouwers op de oevers onderhouden, klonk de zang zoo innig roerend, dat na
elk lied de toejuichingen als een donder losbarstten.
En wat al andere gemoedelijke lavingen vonden wij niet voor onzen zangdorst!
Het naamfeest van een onzer hoofdmannen, het huwelijk van een onzer leden of van
een onzer vrienden, eene geboorte, eene bekroning, Ceciliadag, Nieuwjaaravond,
wat weet ik nog al, alles gaf in onze oogen aanspraak op eene serenade. De bode
nam den muziekransel op den rug, de fakkels werden aangestoken en wij togen op
gang, reeds, in afwachting dat wij ter bestemde plaats waren, onze stappen regelende
naar de kadans van een lustig aangeheven marschlied.

1) De maatschappij der Melomanen, in 1838 gesticht in de herberg de Nieuwe Diligencie op
den Kouter (thans Café Pierre), onder bestuur van Charlot, maître de choeurs in den Franschen
schouwburg, en vooral Polyhymnia, gevestigd in eene herberg op het Recollettenplein, waar
nu een badbuis is, zongen mede meestal kleine koren.
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Daaraan nog niet genoeg hebbende, gebeurde het veelal na de repetitie dat wij met
een quatuor - twee tenors, een bas en een baryton - gezamenlijk het locaal verlieten,
langs onzen weg koren neuriënde, en dan wel eens voor het huis van een liefje
stilhielden, om haar door een ‘Minnelied’ uit haar eerste dutje aangenaam te wekken.
Orpheus leed in 1851 een groot verlies: Emiel Beausacq nam zijn ontslag en begaf
zich naar Engeland. Als directors volgen hem op Jozef Gabriels, Frans Van Herzeele
en Ferdinand Van den Heuvel (1851-1860)1).
Orpheus verliet het geliefd hoveken ter Coupure en kwam nu bijeen in Van
Couwers Estaminet, met den heer G. Duriez voor bestuurder. Nog lang bleef de
wakkere kring bestaan. In 1859 werkte hij mede aan een kunstfeest, gegeven met
het doel om een grafgesteente voor Prudens Van Duyse op te richten. In Juni 1866
gaf hij nog een bewijs van zijne gehechtheid aan de Vlaamsche kunst. Den 2en
September van dit jaar gaf Orpheus een morgenconcert in de Troonzaal ten stadhuize,
waar het, buiten het Duitsche koor het Scheepje, voor de eerste maal Van Gheluwe's
koor: het Roosje ten gehoore bracht. Dit stuk, pas in eenen prijskamp der maatschappij
de Taal is gansch het Volk bekroond, werd door de kenners zeer hoog geschat en op
den jeugdigen Van Gheluwe werden verwachtingen gebouwd, die hij niet beschaamde.
Later ‘prijs van Rome’ en vervolgens bestuurder der muziekschool van Brugge, strekt
Van Gheluwe onze vaderlandsche kunst tot eer.

1) In 1853 bracht die uitmuntende kring de groote mis van Neukomm, een meesterstuk van
dien modernen Duitschen componist, te Gent ten gehoore, onder bestuur van Gabriels. In de
Augustijnenkerk eerst gezongen, maakte het effect minder indruk; doch bij de tweede
uitvoering in de nu verdwenen Predikheerenkerk kwam de grootschheid van dit werk geheel
en al tot haar recht.
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Heb ik ongelijk te treuren over het wegsterven dier lieve gebruiken, die een wijle
tijds zulke muzikale, zulke gemoedelijke tint op het Gentsche volksleven wierp?
Niet alleen in Gent, ook door heel België legde men zich op den koorzang toe. De
Vlaamsche gewesten bleven niet ten achter. In 1859-1860 waren er in
Oost-Vlaanderen 60 zangmaatschappijen met 2073 zangers, welk cijfer dat van alle
andere provincies verre overtrof. Van die 60 genootschappen droegen 33 Vlaamsche
titels, hoewel het grootste getal toch Fransche koren zong.
Wij weten dat de Fransche mode toen nog heviger woedde dan tegenwoordig,
maar wat bijdroeg om de beoefening van den Nederlandschen zang te hinderen, was
de schaarschheid aan koren in onze taal. Onze componisten wilden wel mede, maar
zij konden bijna hunne stukken niet gedrukt krijgen. Immers, het muziekdrukken
was te Gent en ook in andere steden zoo goed als onbekend en werd niet uitgeoefend.
Gevaert klaagde mij in 1843, toen ik hem naar koren vroeg, dat hij sedert maanden
er een bundel van zes onder de pers had bij B.D. Hemelsoet aan S. Jacobskerk, maar
dat het muziek zoo slecht op steen geschreven was en de druk zoo traag vooruitging,
dat hij naar andere middelen ging uitzien. Zijn broeder Vitus zou leeren muziek op
steen schrijven; later kocht deze eene steendrukpers met hare toebehoorten, zond
alles naar Huisse (waar hunne ouders nog woonden) en in dit dorp verschenen nu
werkelijk Gevaert's eerste compositiën, onder anderen het Maandblad voor Kosters
en Zangmeesters, dat drie zijner missen en talrijke motetten bevatte (1844-1845).
Polymnie, waarvan ik vroeger sprak, behoorde tot de verdienstelijke
koormaatschappijen uit dien tijd. Ook daar werden bij voorkeur kleine, lichte koren
aangeleerd en
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nooit ten gehoore gebracht dan nadat zij goed rijp en afgerond waren. Die
maatschappij was rijk aan uitstekende solisten, onder andere Kreps met zijn volle en
ronde barytonstem, en Bury, een klein, lief ventje, die eene lichte tenorstem bezat,
klinkende als kristal en zilver. Beiden betraden als zangers het Fransch tooneel. Bury
liet zich in den Gentschen schouwburg in le Barbier de Séville en le Postillon de
Lonjumeau hooren; de vertooning van den Barbier woonde ik bij en Bury kreeg mijn
deel aan toejuichingen voor de echt verrukkelijke wijze, waarop hij de moeielijke
rol van Almaviva zong en vertolkte. Hij werd vervolgens bij verscheiden
schouwburgen in Frankrijk geëngageerd, waar zijn talent als zanger hoog gewaardeerd
werd.
Minder voelde ik mij aangetrokken tot de maatschappij de Melomanen, om reden
dat zij gedurende lange jaren uitsluitend Fransche koren en liederen aanleerde. Weinig
weet ik er ook over te vertellen, dat niet reeds bekend en beschreven zij. Over den
oorsprong van dien kring weet ik, dat een dozijn lustige kwanten, waarvan geen
enkele eene noot muziek kende, bijeenkwamen in het Vosken, op den Nederkouter,
waar zij op eene zolderkamer zich vermaakten met het zingen à l'unisson van toen
in zwang zijnde Fransche romancen, als O! Venise, ma belle, en andere. Zoo onbekend
was men hier met dit kunstvak, dat zij zich verbeeldden wezenlijk koren te zingen,
toen eens een muziekant bij hen inviel en hun diets maakte dat wat zij deden in 't
geheel aan geen koorzang geleek. Hij zegde hun, dat zij zich in partijen moesten
verdeelen, d.i. in eerste en tweede tenors, in barytons en in bassen. Velen begrepen
niets van zulke indeeling, waaronder Frans Sauvage, een Bruggeling, die hier het
boekbinden deed en langen tijd secretaris der Fonteinisten was. Hij maakte eene op-
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merking, die hartelijk deed lachen. Op ontevreden toon zegde hij in zijn gekleurd
Brugsch: ‘Wien geraoken daor nit uut; verdeel oens in fienzangers en groofzangers,
en dat zaol zuverder zien!’
In 1866 vestigden de Melomanen zich in het weidsch hotel van wijlen baron de
Coninck de Merckem, op den Nederpolder. Prachtige feesten werden er gehouden,
en onder andere een ter eere der leden van het Nederlandsch Congres, in 1867. Het
was daar, dat de bekroonde prijscantate de Wind, van E. Hiel en Leo Van Gheluwe,
te Gent voor de eerste maal werd ten gehoore gebracht. De maatschappij bleef maar
weinige jaren in dit heerlijk lokaal; men zegde dat zij bij die onderneming verder
gesprongen was dan haar stok reikte.
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IX.
Het Nederlandsch tooneel te Gent.
In 1841 - ik was toen zeventien jaar oud - werd ik niet-spelend lid van de aloude
rederijkersmaatschappij de Fonteinisten. Al de Gentsche letterkundigen van naam,
als J.F. Willems, Snellaert, d'Hulster, Van Duyse, Norbert Cornelissen, Karel Vervier,
Rens en meer anderen behoorden toen tot dezen kring, die, sinds eeuwen en in de
moeielijkste tijdsomstandigheden1), zooveel had bijgedragen om de nationale kunst
in eere te houden.

1) Onder de Fransche Republiek, toen onze overweldigers niets onbeproefd lieten om onze taal
en kunst ten onder te helpen, bleven de Vlaamsche rederijkers op de bres om die ramp te
verhoeden. Zoo drongen de Fonteinisten zoolang bij de overheden aan, totdat zij oorlof
verkregen om eenen grooten tooneelprijskamp te openen. De loting onder de deelnemende
maatschappijen moest plaats hebben op 17 brumaire jaar XI. Elke van haar zou vooraf 20
gulden inleg storten; er waren drie prijzen voor het drama of treurspel, van 200, 100 en 50
gulden, en twee voor het blijspel ‘of opera’, van 50 en 25 gulden.
In hetzelfde jaar had het ‘Konstgenootschap de Jennette’ van Lier, ook eenen tooneelwedstrijd
uitgeschreven, die bij gebrek aan deelnemers onderbleef, wat misschien ook het geval was
met dien der Fonteine, daar er geene bijzonderheden over gekend zijn. De Jennette was erg
mistroostig over de mislukking, te oordeelen naar de volgende mededeeling van haar, die
wij in de dagbladen van dien tijd vinden: ‘Noch Vlaenderen, noch Braband hebben voldaen
aen den beschryfbrief, die ons genootschap heeft rond gezonden!... Welke de reden daer van
is, blyft voor ons een geheym!... Echter hadden wy gedacht, dat d'eer voor 't vaderland de
Kunst-minnaers zoude opgewekt hebben om te voldoen aan het liefdadig oogwit der
Jennette!...’ Deze kring had, tot opening van den prijskamp, twee stukken aangeleerd:
Cleomire of het hersteld Pheniciën, treurspel in vijf deelen, en de Dwaesheid der Minnaers,
blijspel in twee deelen, welke stukken hij nu voor het Liersch publiek zou spelen op den
schouwburg der Jennette den Zondag 23 Januari 1803 en de tien volgende dagen (den Vrijdag
en Zaterdag uitgenomen).
In 1805 had een dergelijke prijskamp, uitgeschreven door de Kruisbroeders van Kortrijk,
een beter gevolg. De Fonteinisten behaalden er den eersten prijs in het ernstig vak, met het
treurspel: Philocletes op het eiland Lemnos. Dongen nog mede: Veurne (Arm in de Beurs
en van zinnen jong); Moorseele (de Vredeminnaers); Thielt (Gebloeid in 't Wilde); Walle
(Vereenigde Liefhebbers), en de rederijkerskamers van Meenen en Sweveghem.
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Ten tijde, dat ik bij de Fonteine kwam, was de tooneelkunst in Vlaamsch België in
vollen bloei. Niet alleen in schier al de steden, ook in de voornaamste dorpen,
bestonden verdienstelijke en zeer ijverige rederijkerskringen, waarbij liefhebbers
werden aangetroffen, die een wezenlijk talent bezaten. In Oost-Vlaanderen stonden,
buiten die van Gent, vooral de rederijkers van Geeraardsbergen, Ninove en Sottegem
hoog aangeschreven en, merkwaardig iets: in die streek, waar in den omgang zulk
leelijk Brabantsch dialect wordt gebrabbeld, werd door de liefhebbers op het tooneel
doorgaans het keurigste en zuiverste Nederlandsch gesproken, dat men kon hooren.
Doch boven al deze kringen schitterde de Fonteine, die als de machtigste en de
knapste van de tooneelmaatschappijen des lands bekend stond.
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Welk verschil tusschen toen en thans! Die maatschappijen waren in onze steedjes
en dorpen zoovele brandpunten van geestesleven en werkten in onze gewesten als
een edel en een degelijk beschavingsmiddel. Dat werd eindelijk een doorn in den
voet onzer geestelijkheid, en toen, rond 1846, de kamp tusschen liberaal en clericaal
met scherper en onverbiddelijker wapens zou worden gevoerd, was het eerste werk
van onze geestelijkheid, overal waar zij maar kon, de tooneelmaatschappijen te
bestoken en haar bestaan onmogelijk te maken. Verreweg het grootste getal zijn
verdwenen en, onder bescherming van papen en paapsche landjonkers, vervangen
geworden door kringen van Xaverianen, duivenmelkers, gaaischieters, bolders en
wat dies meer. En zoo bereikten onze herders hun doel: het intellectuëel leven gedood
hebbende, heerschen zij thans om zoo te zeggen ongestoord en alleengebiedend over
plompe, verachterde en bijgeloovige schapen... of slaven.
Komen wij terug tot de Fonteine. In het begin der jaren 40 vormden hare liefhebbers
een echten keurtroep. De voornaamste spelers waren: Mevrouw Dhaenens, de heeren
Frans Roegiers, Karel Ondereet, Lodewijk Dhaenens (vader), dan Marten De Mey,
Van Parijs, Erffellynck, Riessauw, Bytebier, de gebroeders Capeinick en Pieter De
Cort.1) Boven allen muntte verreweg uit mevrouw

1) Verscheidene dier liefhebbers bewezen lange en trouwe diensten aan het tooneel. Erffelynck
en Riessauw speelden reeds van 1814; Roegiers vervulde in 1825 de belangrijke rol van
Arbazes in het stuk Artaxerxes, terwijl Mevrouw Dhaenens langer dan het kwart eener eeuw
op de planken bleef. Deze laatste, in 1805 te Amsterdam geboren, was sedert 1806 te Gent
gevestigd.
In 1830 schreef de maatschappij der Fonteinisten een prijskamp van tooneelwelsprekendheid
uit tusschen Gentsche liefhebbers. Een welvermaard declamator, H. De Bakker, won in het
deftig vak den eersten prijs, terwijl hij ‘een geduchten mededinger’ (zoo sprak de Gazette
van Gent) vond in Karel Ondereet, die met de alleenspraak uit Hamlet optrad; in het boertig
vak wonnen Marten De Mey den 1en en Lod. Dhaenens den 2en prijs.
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Dhaenens, geboren Diana Robyn. Statig van lichaam, met sprekende oogen en
bewegelijke gelaatstrekken, wist zij steeds zich diep te doordringen van het karakter
en den geest der personages, die zij zou verbeelden, en op hare voordrachten lag de
stempel van groote kunst gedrukt.
Vooral in het ernstige vak ontwikkelde zij zulk diep gevoel en zooveel
verhevenheid, wist zij aan haar vol en malsch orgaan beurtelings zooveel kracht en
zooveel zoetheid bij te zetten, dat de toehoorders aan haar spel en aan haar woord
als gekluisterd werden. En dit woord, hoe verrukkelijk klonk het! Nooit hoorde ik
onze taal zoo vloeiend en bovenal zoo zuiver als uit haren mond. Welk verschil met
het pseudo-Nederlandsch van zoovelen onder onze huidige tooneelisten!
Dikwijls hoorde ik uit den mond van mannen, die gansch niet kwistig waren met
hunnen lof in zake van kunst en kunstenaars, als een Willems, een Snellaert, een Van
Duyse, een Karel Vervier, welke hooge bewondering zij voor het talent van mevrouw
Dhaenens koesterden. Dochter van een niet onverdienstelijk dichter, den heer Robijn1),
had Diana uit het vaderlijk huis niet alleen eene goede geleerdheid, maar ook een
merkwaardig kunst- en schoonheidsgevoel medegebracht.
Hoezeer zij door allen werd bemind, geacht en bewonderd, bleek bij het feest, dat
haar den 8en April 1844 werd aangeboden, tot het vieren der vijf en twintigste

1) ‘Deze man (Robijn), die de hoofddichter van Vlaanderen werd, leide den eersten grond ten
tooneelonderwijze zijner dochter Diana, welke eens de hoofdactrice van Vlaanderen werd.’
P. VAN DUYSE, Verhandeling over den drievoudigen invloed der Rederijkkamers.

Willem Rogghé, Gedenkbladen

148
verjaring van haren eersten stap op het tooneel, bij welke gelegenheid heur haar
portret, door den kunstschilder Pinnoy op steen geteekend, werd aangeboden.
Allerhartelijkst ging het er toe op het feestmaal; ik zie haar nog, ontroerd en met
tranen in de oogen, rechtstaan om te bedanken voor al de haar bewezen eer; ik hoor
nog haar zoo schoon en zoo zuiver stemgeluid, dat op dit oogenblik, onder den indruk
der haar bemachtigende aandoeningen, nog ingrijpender en overweldigender mij en
al de aanwezigen als met toovermacht scheen te boeien1).
Voor deze groote kunstenares schreef ik eene alleenspraak in verzen Philippine
van Vlaanderen, welk stuk zij mij de eer deed op Parnassusschouwburg en
herhaaldelijk op andere schouwburgen voor te dragen. Zij werd met die alleenspraak
bekroond in den prijskamp der Leuvensche maatschappij De Roos (1848).
Ook wel begaafd was Roegiers, een koperslagersbaas van op de Vrijdagmarkt,
die doorgaans de hoofdrollen speelde. Wat stijf op de planken, vergoedde hij dit
gebrek door iets wezenlijk edels in zijn spel en door zijne voortreffelijke manier van
zeggen, waartoe hem een helder stemgeluid en eene ongemeen beschaafde uitspraak
onzer taal ten dienste stonden.
Vader Dhaenens2), die in de Holstraat woonde, waar hij een welstellend
laarzenmakersbaas was, had de specialiteit der traitersrollen. Hoewel hij zich veel
van zijne kunst liet voorstaan, waren zijne vrouw en Roegiers hem verre boven het
hoofd gewassen. Er was iets ge-

1) Bijzonderheden over die plechtigheid in: Het Zilveren Jubelfeest van Mevr. Dhaenens,
geboren Diana Robijn. Op 8en van Grasmaand 1844. - Gent, Snoeck-Ducaju.
2) Zijn zoon, die thans te Brussel woont, is ook een verdienstelijk tooneelspeler.
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zwollens in zijn spel en in zijne spraak, terwijl door zijn Nederlandsch veel Gentsche
klanken liepen.
Marten De Mey, een boodschapper, die in eenen kelder onder het Hôtel de Vienne
woonde, was een echte celebriteit bij het Gentsche volk. Onvermoeibare medekamper
in de wedstrijden voor alleenspraken door heel het Vlaamsche land, had hij een groot
getal eeremetalen gewonnen. In optochten en processiën pakte hij er mede uit; al die
medaliën, op eenen grooten borstlap bevestigd, bedekten hem het lichaam van aan
de schouders tot aan den buik. Of de menigte zich aan dien man van goud en zilver
vergaapte! In weerwil zijner faam als declamator, was De Mey maar een middelmatig
acteur; hoog van gestalte en vooral lang van beenen, met sterk gewelfden rug, had
hij daarbij iets schors in zijne stem, dat naar gemeenheid zweemde. Hij speelde bij
de Fonteinisten in alle vakken.
Ik was eens getuige van een ongeval, dat De Mey op het tooneel overkwam en
hem lang op het harte lag. Men speelde Brauwer en Craesbeek of de twee vroolijke
Kunstschilders. In het stukje komt een refrein met rondedans. Ik zie nog Capeinick,
een tweede en Marten De Mey aan 't dansen gaan, ik hoor nog het woest gelach in
de zaal, gemengd met de geroepen van bis! bis! De ongelukkige De Mey had zoo
dapper gedanst en gezwaaid, dat zijn Spaansch broeksken was losgeschoten en, onder
het huppelen gestadig meer naar onder zakkende, zijne roodbaaien onderbroek had
laten ontwaren. Daarop dat dolle bisgeroep in de zaal, daarop nog wildere flikkers
van De Mey, die dronken werd aan zooveel succes, tot eindelijk het kleed tot beneden
zijne knieën schoof, en de arme Marten daar zwierde in den helrooden gloor van zijn
onderpak! Eindelijk wordt De Mey zijne ramp gewaar: hij kijkt naar onder, staat als
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verpletterd, en nog gestadig komt het geroep van bis! van wege het ondeugend
publiek, thans als eene marteling, hem de ooren treffen! Op eens bezint hij zich, trekt
zijn broeksken op en neemt een heldhaftig besluit: op zijne lange beenen nadert hij
tot bij het voetlicht, beziet met grimmige blikken het publiek en roept in plat Gentsch:
Meneers, es da neu wel de moeite weerd om daor al da beslag van te maoken! Een
nog ontzaglijker schatergelach bejegende die woorden, waarop De Mey achter de
schermen wegdroop.
Lievelingen van het publiek waren ook de gebroeders Capeinick, beiden
huisschilders van langs den kant der Vrijdagmarkt. Uitsluitend boertige rollen
spelende, waren zij vrij koddige toneelisten in het vak van niais of queuerouge, gelijk
de Franschen het noemen. Iets eigenaardigs was de lichamelijke gelijkenis dier
broeders; velen hadden moeite om, vooral op het tooneel, den eene van den andere
te onderscheiden: Volkomen gelijke lichaamsbouw, gelijke lengte, gelijk stemgeluid,
gelijke bewegingen, gelijk gelaatspel, brachten zij u nog meer in de war door deze
typieke bijzonderheid, dat beider beenen eene gansch evenwijdige gebogenheid
hadden, die men gewoon is ‘poortjesbeenen’ te heeten.
Weldra werd ik bestuurlid bij de Fonteinisten. Niet steeds ging het er op de
bestuurzittingen plezierig toe, veelal ontstonden moeielijkheden bij de keuze der op
te voeren stukken en vooral bij de verdeeling der rollen. IJdelheid, nijd en afgunst
waren hier voelbaar. 't Aanvaarden van een stuk hing meestal af, niet van zijne
verdienstelijkheid, maar van de omstandigheid of deze dan wel gene liefhebber daarin
eene beduidende rol zou vinden, elk was er op uit om te schitteren, - een loffelijke
wedijver, zou men zeggen, maar waarbij meermaals
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de eischen van het geheel werden over het hoofd gezien.
Mijne werkzaamheden in het bestuur bestonden in het nazien der kas. Als
penningmeester fungeerde toen zekere D.M.:.., een slotmakersbaas uit de Korte
Steenstraat, bij wien ik des winters wekelijks een of twee maal aan huis kwam om
de geldzaken onzer maatschappij te ordenen. Ik heb nog altijd dit huis voor oogen:
tot werkplaats diende de zwart berookte vóorkamer, met eene hooge smis, op wier
zware kap het beeld van den onvermijdelijken S. Eligius prijkte, daarachter kwam
eene wel gemeubeleerde kamer, met twee hooge glazen kasten nevens de schouw,
die gevuld waren met min of meer kostbare snuisterijen, terwijl in de kamer een tal
Christus-, Maria- en heiligenbeelden aanwezig waren. Die D.M.... stond dan ook
aangeschreven als een deftig en deugdzaam burger, die goed zijne zaakjes maakte;
immers, hij bezat het volle vertrouwen van een groot getal notabele burgers, die hem
bij voorkeur als smid gebruikten.
In den omgang altijd minzaam, beleefd en bescheiden, toonde hij zich bovendien
een uiterst kerksch mensch. Geregeld zat hij op zon- en feestdagen in hoogmis en
lof, en niemand scheen er zoo innig en overtuigd te bidden als hij. Geen wonder dat
zulk een man ook de smid werd van menig klooster, hij die al zijne daden zoo ‘ten
believe van ons Heere’ regelde. Zoo wisten wij dat hij, in zeker klooster werkende,
in den schofttijd zijne boterhammen nooit elders wilde eten dan in het kerksken,
spijts zelfs de vertoogen der moeder-overste, die hem beteekende dat zulke graad
van geloof wel wat overdreven was. Maar was dit niet natuurlijk bij een mensch, die
maandelijks en zelfs, in stonden van grooteren zielsdrang, alle weken ter biecht en
ter communie ging?
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Te dien tijde werden te Gent opvolgenlijk eene menigte dieften gepleegd in voorname
huizen; het waren veelal kostelijke zilveren voorwerpen, die werden geroofd. Nooit
was er ergens spoor van inbraak, geweld of overklimming te bespeuren, en de daders
bleven maar altijd onbekend, tot op zekeren dag alles aan het licht kwam. In een
winkel werd een gestolen stuk zilverwerk ontdekt; de winkelier kende dengene, die
het hem had verkocht, die niemand anders was dan eene vrouw, met welke de ‘vrome’
D.M.... ongeoorloofde betrekkingen onderhield Zoo was eindelijk de vogel in 't net.
D.M..... had de sleutels nagemaakt van de poorten der rijkelienhuizen, waar hij
werkte, en dan des zomers, terwijl de eigenaars op hunne landhuizen waren, sloop
hij er binnen en deed zijnen oogst op.
Groote verbaasdheid wekte die ontdekking bij de Fonteinisten niet alleen, maar
bij alle Gentenaars. De algemeen gekende en algemeen geachte D.M.... bleek een
huichelaar en een roover te zijn! Voor het gerecht bekende hij zijne schuld en ging
die met ettelijke jaren dwangarbeidstraf in het Rasphuis boeten.
In de eerste jaren dat ik bij de Fonteine was - een echt gulden tijdperk in haar
bestaan - woonde ik talrijke en schitterende feesten bij, door deze-maatschappij
ingericht. Luisterrijk was de prijskamp voor dramas en blijspelen, door haar in den
winter van 1841-1842 uitgeschreven, en waaraan negen maatschappijen deel namen1).
De vader der Vlaamsche beweging, J.-F. Wil-

1) Zeer belangrijke kunststrijd. Negen mededingers. Drie van Antwerpen, Liefde en Eendracht
(1e prijs drama en 3e prijs blijspel), Jong en Leerzuchtig (3e prijs drama en 2e prijs blijspel),
en de Hoop; Ninove, Al groeiende bloeiende Waterbloem; Sottegem, Rhetorica; Brugge,
Kunstliefde (1e prijs blijspel); Brussel, de Wijngaard; Oostende, Eendracht en Vreugd;
Kortrijk, de Kruisbroeders (2e prijs drama). - Hoezeer Kotzebue's stukken toen nog in de
gunst onzer rederijkers stonden, blijkt uit het feit dat zijn Menschenhaat en Berouw door
drie maatschappijen tot prijsstuk was gekozen.
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lems, was voorzitter van de jury. Niet min luisterrijk was de prijsuitreiking, die op
28 Januari 1842 plaats vond; in stoet werden de overwinnaars naar het stadhuis geleid,
waar de maatschappij Orpheus een gelegenheidskoor zong: de Gentsche Kunstfontein
gedicht door Van Duyse en op muziek gebracht door Emiel Beausacq, den
kapelmeester van Orpheus. Van het stadhuis begaven wij ons naar Parnassus; op de
plechtige en echt broederlijke vergadering aldaar, werd, in bijwezen van de bekroonde
maatschappijen, den heere Willems het voorzitterschap der Fonteine aangeboden,
welke waardigheid door hem werd aanvaard, ‘met des te meer vreugde,’ zoo zegde
hij in zijne gemoedelijke rede, ‘daar hij aan de Fonteinisten eensdeels zijne
letterkundige faam te danken had.’1)
In 1844 had het jubelfeest van mevrouw Dhaenens plaats, waarvan wij reeds
spraken.
Hetzelfde jaar vergezelde ik de Fonteinisten naar den prijskamp van Brugge. Wij
wonnen den eersten prijs met het drama de Lasteraar2), terwijl Broedermin en

1) ‘Onder de leiding van den heer Willems als voorzitter, verbreidde de maatschappij der
Fonteinisten haren werkkring met vlijt en kunde. Door Willems' raad en zijne medewerking
werd er als het ware een nieuw tijdperk geopend voor de geschiedenis der Rhetorica.
De zedelijke schok, welken het Genootschap door den omgang met dezen uitstekenden man
ontving, was gevoelig, vooral in de keus der tooneelstukken, welke nu meer op den toestand
der politieke gebeurtenissen toegepast, eene gelukkige werking op den publieken geest
uitoefenden-’ BLOMMAERT, Geschiedenis der Rederijkkamer: de Fonteine.
2) Het was toen bijna eene halve eeuw dat dit stuk op het repertorium der Fonteinisten stond.
In de ‘Gazette van Gend, octidi 8 ventose, 8ste jaar der fransche Republiek,’ staat deze
aankondiging:
‘Nederduytsche Schouwburg. Den 11 Ventose zal men op het Schouwburg den Parnassi-Berg,
op d'Hout-Leye in Gend, ten profijte van de burgeressen Hanssens, par abonnement suspendu,
vertoonen: de Lasteraers, Tooneelspel in vijf bedrijven, door den berugten Von Kotzebue,
noyt voor dezen hier vertoond.’ - En in de opvolgende advertentiën was bijgevoegd: ‘Vercierd
met eene nieuwe decoratie, geschilderd door den burger Spack.’
Een van Schiller's stukken bleef ook lang op het repertorium der Vlaamsche rederijkers. Het
bericht der Fonteine voor de voorstelling van 5 nivose jaar XI (december 1802) luidde:
‘Eerste vertooning van Cabael en Liefde, meester-stuk van den beruchten auteur den heer
Franciscus Schiller. Dit stuk, noyt alhier vertoond, zal met al den luyster, zoo van nieuwe
costumen, decoratien als van vliegwerk, waer aan het zelve onderworpen is, gegeven worden.’
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Taalijver den eersten prijs wegdroeg met het blijspel de Dochter van Dominique.
Prachtig en hartelijk werden beide kringen te Gent ingehaald; maar de Fonteinisten
hadden eenen krop in de keel: zij konden het niet verduwen dat Broedermin hun den
prijs van het blijspel voor den neus had weggesnapt; ook werd bij Melpomeen en bij
Thalia gezworen, dat wij het die mannen bij de eerste de beste gelegenheid zouden
betaald zetten.
Die gelegenheid werd ons reeds den volgenden winter aangeboden bij den
prijskamp, door de Kruisbroeders van Kortrijk uitgeschreven. Broedermin zou er
heengaan, de Fonteinisten ook. Eene koortsachtige bedrijvigheid, door ontembaren
naijver, bij velen door wezenlijke vijandschap aangestookt, heerschte maandenlang
in Parnassus; de eene repetitie volgde op de andere, immers, men was er zeker van,
nu zou men Broedermin het onderspit doen delven.
Ditmaal ging ik mede naar Kortrijk als souffleur. Het gekozen drama was: Leon
of Hoogmoed en Berouw, waarin Roegiers en Dhaenens de hoofdrollen vervulden.
Op de prijsvoorstelling te Kortrijk, in een belangrijk tooneel tusschen beiden, was
eerstgenoemde geheel en al van streek geraakt, en wat ik, als souffleur, ook aanwendde
om hem zijne repliek te doen vatten, alles bleef vergeefs. Roegiers was op zekeren
leeftijd hardhoorig geworden, en zoo kwam het dat, hoe meer ik hem de
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woorden zijner rol trachtte in te fluisteren, hoe meer hij maar steeds zinsneden uit
andere plaatsen van het stuk aanving en weêr liet schieten; immers heel dit tooneel
zat hierdoor in de war. Daaraan lag wel eensdeels de schuld, dat de eerste prijs,
waarop de Fonteinisten zoo hadden gerekend, hun ontsnapte.
Die oude, trotsche, tot dan toe altijd zeeghaftige rederijkers waren woedend, razend
over die onderduikeling, die zij beschouwden als eene vlek op hunne banier. Roegiers
zou het boeten. Maar deze keerde behendig het onweêr af, door al de schuld op den
souffleur te werpen.... - Jurant, mais un peu tard, kreeg men mij niet meer in het
verraderlijk gat, waarvan ik had geleerd hoeveel verantwoordelijkheid men daar
oplaadde!
De Fonteinisten, die den tweeden prijs voor het tooneelspel behaalden, en
Broedermin en Taalijver, die de eerste prijzen voor tooneel- en blijspelen had
weggedragen, werden te Gent luisterrijk ingehaald. Het was de heer Desmaisières,
gouverneur der provincie, die in eene Vlaamsche rede de overwinnaars verwelkomde.
Die tegenslag van Kortrijk had spijtige gevolgen voor de Fonteine. Nog heviger
werd de eeuwige en onvermijdelijke naijver tusschen ouderen en jongeren, nog meer
leden verlieten de moedermaatschappij, om zich bij Broedermin en Taalijver te gaan
aansluiten.
Niet al de jongere mannen echter traden uit de Fonteine; onder de niet-spelende
leden bleven Prudens Van Duyse, Jaak Heremans, Felix Boone, Victor Lemaire, ik
en meer anderen haar trouw bij, met het voornemen om den ouden wagen toch uit
het oude spoor te krijgen. Het kostte vrij wat moeite! De ouderen lieten met weerzin
de stukken van Kotzebue en andere schrijvers los, in welker rollen zij hadden
geschitterd en die hun dus moeielijk konden ontnomen worden; de jongeren,
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moê van dat eeuwig ronddraaien in denzelfden kring, verlangden naar wat nieuws.
Maar wat? De Nederlandsche stukken, van 1830 tot 1840 geschreven, waren zoo
dungezaaid en daarbij zoo onbeduidend, dat de Kotzebuërs wel niet gansch ongelijk
hadden zich vast te kleven aan de verouderde en meermaals vervelende, maar toch
verdienstelijke werken van den vruchtbaarsten en scherpzinnigsten der Duitsche
tooneeldichters van 't begin dezer eeuw.
Met een jaloersch oog zagen wij hoe de Fonteine overvleugeld werd door
Broedermin en Taalijver, hoe Van Peene en Ondereet steeds met nieuwe door hen
geschreven stukken voor den dag kwamen. Waarlijk, de schaduw van Van Peene's
lauweren drukte zwaar op ons in de Fonteine; maar wij ook zouden toonen ‘wat wij
konden’ en, was het verwaandheid of naïveteit? - velen van ons beschouwden het
schrijven van een tooneelstuk als iets allergemakkelijkst.
De altijd slagvaardige Van Duyse sprong dadelijk bij; op 3 October 1843 werd
zijn blijspel Antoon Van Dyck voor de eerste maal vertoond; onze voorzitter Willems,
die aan allen moed en volharding insprak, hield zijne belofte ons ook een nieuw stuk
te zullen leveren en den 3en November 1844 kwam zijn Pasquyn, doctor en
astrologant, blijspel in drie bedrijven (naar een oud HS.), voor het voetlicht. Van
Victor Lemaire, A. Knops, Pieter De Cort en anderen werden stukken gespeeld; ik
ook kreeg vertoond een anecdotisch blijspel, Peter de Groote te Spa, dat, na een paar
voorstellingen, het lot onderging welk het verdiende: eene eeuwige verbanning naar
het vergeetboek. Ja, wij gingen het Van Peene ‘konteren,’ gelijk men te Gent zegt;
doch, helaas! er werd ondervonden dat niet elk dramaturg is, die er toe komt een
onderwerp in bedrijven en tooneelen te schikken. Immers,
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tot den dag van heden blijft onze tooneelletterkunde vrij zwak, en op het Vlaamsch
repertorium zijn de echt goede stukken deerlijk dun gezaaid.
Nieuwer leven werd ook aangebracht door het opvoeren van uit het Fransch
vertaalde stukken. Ik zelf werkte er eenige om. Eene gelukkige aanwinst bij het
personeel kwam onze pogingen nog schragen.
Een lid der maatschappij, zekere heer Rousseau, had ons herhaaldelijk gesproken
over eene zijner nichtjes, die bijzonder goed declameerde en zich naar het tooneel
sterk aangetrokken voelde. Er werd overeengekomen dat hij haar ons zou voorstellen.
Dit nichtje was Julia Lacquet - tegenwoordig mevrouw Verstraeten-Lacquet, de
gevierde kunstenares van het Nederlandsch Tooneel te Antwerpen, - een allerliefst
meisje, in de volle frischheid harer zeventien lenten, met een opgewekt gezichtje en,
wat hier als hoofdzaak gold, met een helder en sympathiek orgaan. Op de proef
gesteld, bleek het dadelijk dat haar aanleg niet was overschat geworden, en wat er
nog bijkwam, wij ondervonden dat zij even aardig zong als sprak.
Ik had juist een Fransch stukje omgewerkt, de Slaapkameraad, waarin eene
travesti-rol voorkomt, die mij toescheen, voor ons prettig actriceken als verzonnen
te zijn; ten gelieve van haar fraai stemmetje, laschte ik er meer coupletten in op de
toen meest gevierde melodiën. Ik en Pieter De Cort leerden haar deze rol, de eerste
belangrijke, die zij zou spelen.
Geregeld en ijverig kwam zij naar de repetitiën, altijd ‘geflanqueerd’ van haren
stuggen oom, die heur als hare schaduw volgde, en, het zij te zijner eere gezegd,
wiens grimmige blik allen lust zou benomen hebben om met zijn nichtje in het minste
te mallen.
Toen het stukje was aangeleerd, kwam eene zwarig-
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heid bijna al onze hoop verijdelen. Julia Lacquet woonde in bij haren grootvader, en
nu vernamen wij van den heer Rousseau dat de oude heer hoegenaamd van haar
geene tooneelspeelster wilde laten maken en hij haar verbood nog eenen voet in
Parnassus te stellen. Wat wij ook inbrachten, niets kon hem van zijn besluit afbrengen,
tot wij eindelijk een bloedverwant van hem, den heer policie-commissaris Lacquet,
als bemiddelaar wisten te doen optreden, die er in gelukte grootvaders weêrzin te
overwinnen.
Op 1 Maart 1847 speelde Julia Lacquet voor de eerste maal onzen Slaapkameraad,
met zooveel bevalligheid en zwier, dat zij van toen af liet voorzien welke schoone
plaats zij onder de Nederlandsche tooneelspeelsters zou innemen. Veel aanleg had
ook hare wat jongere volle nicht, Lucie Vereecken, die mede bij de Fonteinisten
kwam spelen. Ik werkte een ander Fransch stukje om: Oorlog en Vrede, waarin zij
beiden konden optreden en samen veel talent toonden. Niet zonder trots op onze
bevallige leerlinge, lazen wij eenen brief uit Gent aan het Parijzisch kunstblad la
France Théâtrale, waarin van Julia werd gezegd: ‘dat bij haar een buitengewoon
talent was opgemerkt, een grooter tooneel waardig.’ Die voorspelling heeft zich
verwezenlijkt.
Nog eene andere poging wendde ik aan om de maatschappij nieuwer leven bij te
zetten. Sinds lang broeide ik op het plan om een genootschap te stichten, waar
uitsluitend de Vlaamsche zang zou beoefend worden. Eindelijk zou dit lukken. Den
6n Oogst 1846 vierde de maatschappij der Fonteinisten feest bij gelegenheid der
aanstelling van den heer Constant de Kerchove de Denterghem, toen burgemeester
der stad Gent, die tot eere-voorzitter der maatschappij was benoemd geworden. Er
werd hem bij die gelegenheid een op perkament
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geschreven diploma overhandigd. Dit diploma onderging een zonderling lot. In 1868,
terwijl men mijn huis op den Kalanderberg afbrak, kreeg ik van de familie de
Kerchove voor een jaar een huis op dezelfde plaats in pacht, waar nu (1890) de kring
Zonder Naam niet zonder Hart vergadert, en dat een vleugel uitmaakt van het groot
hotel op den hoek der Lange Meire, dat tot voor weinige jaren door de familie de
Kerchove bewoond werd. Op den zolder hadden de vorige bewoners eenen bak
achtergelaten, met gebroken quinquetglazen, bloemplotten en anderen rommel, en
daartusschen een blauw cartonnen koker, waarin ik vond... het parkementen diploma
der Fonteinisten!
Op dit feest nu kwam ik bij eenige leden weêr met mijn plan op en sprak over het
nut, dat eene zangafdeeling voor de Fonteinisten zou hebben: de uitvoering van koren
zou de vertooningen aantrekkelijkheid bijzetten, en misschien wel zou de maatschappij
daardoor in staat worden gesteld Vlaamsche zangstukken op te voeren. ‘Begin er
maar meê!’ riepen mij eenige vrienden, en, de daad bij het woord voegende, schreef
ik eene toetredingslijst, waarop ik, geholpen door Pieter De Cort, Lodewijk Glorieux
en Karel Vernack, de namen van zeventien leden verzamelde. De kring was gesticht
en een paar maanden later zongen wij op eene vertooning twee Vlaamsche koren. Eenige maanden later echter scheidde deze zangafdeeling zich van de Fonteinisten
af, om een zelfstandige koormaatschappij te worden, onder den titel van
Willems-Genootschap.
In den loop van 1848 zou de maatschappij der Fonteinisten haar vierhonderdjarig
jubelfeest vieren; hare erkenningsbrieven waren afgeleverd onder de regeering van
Filips den Goede. Al de Gentsche Vlaamschgezinden,
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en niet het minst de wakkere leden van het Vlaamsch Gezelschap, waren met den
besten geest bezield, ten einde van den ontworpen historischen stoet, waarvoor Felix
De Vigne ons reeds teekeningen had gereed gemaakt, iets weergaloos prachtig te
maken. Het gemeentebestuur was der onderneming ook zeer genegen en alles
voorspelde een volkomen welslagen. Dit ontwerp was een steek in 't harte der
fransquillons. In den Messager de Gand en in den Vaderlander verschenen geweldige
artikels tegen de Fonteine en het Vlaamsch Gezelschap, waarin beweerd werd, als
een bewijs van den achteruitkruipenden geest der Vlamingen, dat men de
nagedachtenis van Filips den Goede, een dwingeland en een werktuig in de hand van
Rome, in het openbaar wilde huldigen. Wat kwade trouw er wederom in die
beweringen lag, bleek uit eenen brief van de inrichtingscommissie, geteekend door
Serrure, als voorzitter, en Heremans, als secretaris, waarin bevestigd werd dat het
onderwerp van den stoet nooit anders was geweest dan ‘de Maatschappij der
Fonteinisten, ontvangende hare instellingsbrieven van het magistraat van Gent in
1448.’
De Gazette van Gent voerde een bijtende polemiek tegen den Vaderlander en
dezes Franschgezinde helpers; natuurlijk kwam er De Clercq, de hoofdopsteller van
den Vaderlander en die te Gent weinig achting genoot1), niet goed van af, en kregen
Stecher, Jaak De Winter (later medeopsteller van le Messager en le Précurseur),
Louis Hymans en Van Boeckel, die de hand in het spel hadden gehad, hun aandeel
in de striemen. In dezelfde Gazette verscheen als feuilleton een hekelschrift tegen
hen, onder den titel: ‘Jan van Volke-

1) ‘Geheel zijn bestaan was eene aaneenschakeling van intrigues en bedriegelijke ontwerpen.
‘Gazette van Gent, 14 januari 1848.
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gem, drama in onbepaalde bedrijven ‘dat speelt in een huis, waar men gekookt eten
verkoopt, omtrent de Vlasmarkt, (zinspeling op de woonst van Stecher, in de
Kammerstraat, waar zijne ouders eene groote restauratie hielden) en waarin het
fransquillonisme en de nijd tegen de Vamingen worden belichaamd in de personages,
die den naam voeren van Piqueur (Stecher), Robert le Frison (titel van een drama
van Louis Hymans), Hiver (De Winter) en de Puit met het lam pootje (De Clercq.
Deze laatste had wezenlijk een vergroeide hand).’
Door de akelige tijdsomstandigheden1) kwam de stoet der Fonteinisten niet tot
stand. De feesten bleven bepaald bij een groot toneelfestival en een letterkundigen
prijskamp, op welken laatste niet minder dan 34 stukken inkwamen. In den prijskamp
voor de dramas behaalde Van Peene den eersten prijs met Jan de Eerste, en Ondereet
den tweeden met zijn drama in verzen: Eene bladzijde uit de Geschiedenis van België.
In 1848 gaf de maatschappij hare eerste vertooning in den nieuwen schouwburg
van Minard. In December van hetzelfde jaar speelde Napoleon Destanberg er zijne
eerste belangrijke rol, namelijk die van Morisseau in de Hertogin de la Vaubalière,
die liet voorzien welk uitstekend acteur hij eens zou worden.
Destanberg was nog zeer jong, toen ik zijne kennis maakte. Hij had schitterende
studiën gedaan aan het Atheneum; goed vertrouwd met de meesterstukken der
Nederlandsche, Fransche en Duitsche schrijvers, waren het vooral de tooneeldichters
die hem aantrokken. Veel-

1) De Fransche omwenteling van 1848 verwekte in België veel gisting, doordien de
Franschgezinden hier konkelden om tot eene aansluiting hij Frankrijk te geraken.

Willem Rogghé, Gedenkbladen

162
tijds kwam hij mij zijne verzen, zijne eerstelingen, voorlezen. Ik was het zelfs, die
hem bij de Fonteinisten inleidde.
In zijne goede uren schreef hij puike brokken. Verbazend was zijn gemak in het
opstellen, en dit groote gemak is wellicht de schuld van de oppervlakkigheid, die
veel zijner werken aanbieden, en van zekere slordigheid in hunnen vorm. Immers,
die veronachtzaming van vorm lag op heel zijnen persoon, op zijne woorden, in al
zijn doen en laten. Hij was meer dan een lustige zoon des volks, hij was een echt
vroolijk Zigeuner, maar een Zigeuner met een hart van goud. Al de kwinkslagen van
het volk, de geestigste en ook de grofste, kende hij op zijnen duim en gaven de
Jordaensachtige kleur aan zijn gesprek en aan vele van zijne schriften. Voor kiesche
ooren was hij niet gebekt; maar iets zonderlings was de wezensverwisseling bij
Destanberg, zoodra hij zich in tegenwoordigheid van vrouwen bevond; dan wist hij
zoo kiesch en bedwongen te zijn, sprak hij zulke lieve en hoofsche woorden op zulken
gekuischten toon, dat een gentleman het hem niet zou hebben afgedaan. Wie veel
van hem hield, was mevrouw de Kerchove de Denterghem, echtgenoote van graaf
Karel, burgemeester van Gent. Doch eens verbruidde hij het wat bij haar. Op een
dîner aan de liberale dagbladschrijvers ten haren huize, behoorde de luimige en
eigenaardige Destanberg ook tot de gasten. Graaf de Kerchove bezat een weergaloozen
wijnkelder, waar hij zeer fier op was. Wanneer hij bijzonder goed in zijn schik was
met zijne gasten - maar ook dan alleen - haalde hij een uitstekenden voorvaderlijken
wijn op, die op bolronde bottels was verouderd. Zulk een bottel kwam er dien dag;
al de gasten likkebaarden en roemden den nectar, ter uitzondering van Destanberg,
die zijn romer als een glas water in eens
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had doorgegoten en geen woord sprak. Een tweede romer ging denzelfden weg in
en nog kikte Destanberg niet. Toen vroeg hem de gravin: ‘Hoe vindt gij dit wijntje?’
- ‘Fijn, mevrouw, maar een glas dubbele uitzet is ook fijn. ‘De gravin keek bij die
profaneerende vergelijking zonderling op.
Gelijk de meesten onder ons, beproefde Destanberg zijne eerste krachten in de
letterkundige prijskampen, die toen zoo veelvuldig door de rederijkersmaatschappijen,
zelfs in de geringste dorpen van Vlaanderen, werden uitgeschreven. De zonderlingste
onderwerpen werden meermaals door onze dorpsche ‘letterminnaars’ ter behandeling
opgegeven. Te Iseghem (1849) plukte hij zijnen eersten lauwer met heldenverzen
op de Marteldood van Mgr. Affre, aartsbisschop van Parijs; te Knocke (1850),
behaalde hij twee eerste prijzen, waaronder een voor Een verhaal van de ramp
veroorzaakt door het instorten der hangende brug te Angers (sic), en te Brugge
(1851), bij IJver en Broedermin, den tweeden prijs met een Lofdicht op den heer De
Beir, voorzitter der maatschappij, een man, dien de dichter mij al lachende verzekerde
van haar noch van pluim te kennen. Nu, Destanberg bekommerde zich nooit om het
onderwerp; men zou hem een episch gedicht gevraagd hebben over de lotgevallen
van eenen beroesten nagel, dat het hem niet zou hebben afgeschrikt.
Te Gent was Destanberg de volkspoëet in den vollen zin des woords; wie maar
een gelegenheidsgedicht of liedje noodig had, kon altijd bij Destanberg gediend
geraken; het stuk was gedicht, terwijl de besteller, om zoo te zeggen, nog bezig was
hem het onderwerp uit te leggen. Zijn tarief was geregeld naar de beurs zijner klanten;
hij stelde 25, 15 of 10 frank; voor den gemeenen man tokkelde de volksvriend zijne
lier meestal voor
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niet. Met honderden zulke stukjes heeft hij gemaakt en daaronder waren er zeer
aardige. Hoe jammer dat die snipperingen, dikwijls vol geest en humor, verloren
gaan.
Zijne onuitputtelijke luim viel gansch in den smaak der bekende ‘lollekensmannen’;
in de drolligste kringetjes bij de drolligste kwasten voelde hij zich te huis en wierp
er de sprankels van zijnen geest te grabbelen; denkelijk was het daar dat hij de zoo
wat liederlijke plooi opdeed, die den zoo begaafden man tot het einde zijner loopbaan
zou aankleven en verminderen. Te dien tijde was het teerlingspel te Gent zeer in
zwang; ontelbare maatschappijen van zulke liefhebbers bestonden vooral in de kleine
herbergjes; daartoe voelde onze Zigeuner zich onweerstaanbaar aangetrokken. Zijn
opmerkzame geest, vooral op den lustigen kant van het volksleven gericht, vond
voedsel te over in de woelige tooneelen rond een teerlingbak; de uitdagingen, de
pocherijen, de voorspellingen op eenen worp, de misrekeningen, de spotternijen en
uitjouwingen bij eenen tegenslag, en vooral de boertig-schilderachtige zegswijzen
der opgewonden strijders1) konden hem tranen doen lachen. Had hij zoo flink het
penseel als de pen gehanteerd, wij gelooven dat hij het Brauwer en Craesbeek zou
afgedaan hebben. Als eene getuigenis van deze zijne jongelingszonde bestaat een
thans zeldzaam geworden werkje, het Boekske der Teerlingen, door Hoeberleboe
(1866); hieraan heeft men een specimen van zijnen koddigen schrijftrant.
In 1853 verliet Destanberg Gent om als tooneelist op

1) Het Gentsche volk gebruikt hem eigene vakwoorden in dit spel. Bij voorbeeld, een
teerlingworp van vier 1 heet een cavalier van pietjes of uilekens; twee 1 en twee 2, kloefen
en zokken, ook de wet van Mendonck; vier 4, cavalier van verkens; drie 4 en een 1, verkens
met een kodde; twee 6 en twee 5, de ‘èwwe’ garde; twee 4 en twee 3, vinken en draaiers,
enz.
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te treden te Antwerpen bij het Nationaal Tooneel; hij speelde er de eerste karakteren de redeneerende rollen; zijn spel was onderscheiden als dit van een literarisch
ontwikkeld man. Hij trouwde met Lucie Vereecken, die nevens hem op het tooneel
blijken van veel talent gaf. Als knap tooneelschrijver deed hij zich weldra kennen;
zijn fraai drama ‘Laurens Coster,’ waarin hij op schitterende wijze de hoofdrol
vervulde, werd den 12n Februari 1854 voor de eerste maal door het Nationaal Tooneel
te Antwerpen opgevoerd met den grootsten bijval.
Wie Destanberg's dichterlijk talent naar waarde wil schatten, leze zijne knappe
vertalingen van Shakespeare's Macbeth en Molière's Tartuffe. Ook in zijnen bundel
Liberale Liedjes zal men stukjes van waarde aantreffen.
In 1858 naar Gent teruggekomen, zag hij af van het tooneel, om medewerker te
worden aan het Journal de Gand en meer nog aan de Stad Gent. Overtuigd liberaal,
schreef hij menig merkwaardig artikel tegen de priesterheerschappij; doch liefst
werkte hij in den luimigen en hekelenden volkstrant; in dien geest leverde hij in de
Stad Gent gedurende langen tijd een wekelijksch feuilleton, onder den titel van: Alle
weken wat, door Cies van Gendt. Die antipaapsche schotschriften werden in den
beginne zeer gretig gelezen; doch op den duur verloren zij voor velen hunne
aantrekkelijkheid, doordien het zout soms wat grof werd bevonden.
Destanberg, in weêrwil van zijn kloek gestel, zou weldra de gevolgen van een
onmatig leven ondervinden. Aan den drank verslaafd geraakt, was het iets pijnlijks
te zien hoe deze hebbelijkheid hem het lichaam en weldra ook den geest ondermijnde.
Eens op een morgen ging ik bij hem op de redactiekamer der Stad Gent om daar
een artikel voor zijn
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blad te schrijven; ik zal mij altijd herinneren wat akelig beeld die goede, die geestige
Destanberg mij aanbood. Hij zat daar in eenen zetel bij de werktafel als een half
verwoeste: zijn eens vol en frisch aangezicht was in een akelig gedeukt en gerimpeld
aschkleurig masker veranderd; zijne oogen, eens zoo vrank en levensvol, dreven
verglaasd in water; zijn lang haar, nu deerlijk verdund, hing hem verward in den nek;
zijn woord, dat steeds zoo geestig klonk, kwam nog enkel hortend en gebroken van
een haperende tong. En nog zat hij daar te werken, maar het ging niet zonder
prikkelende middelen. Op een uur tijds moest de loopjongen herhaaldelijk drank
halen uit de herberg le Chinois daar rechtover en vervaarlijk was de plas vocht, dien
ik hem zag verzwelgen. ‘Ik heb een limonadeken uitgevonden,’ zegde hij mij
glimlachend, ‘dat mij verfrischt en deugd doet.’ En hij goot jenever in dubbelen
uitzet en dronk daaraan zoo gulzig alsof hij een inwendig vuur had te blusschen! Dit
langzaam vergift zou hem deugd doen!.... Arme dichter, wat was mijn hart vol van
treurnis, toen ik u daar zoo uwe zelfverdelging zag voltrekken!
Korts daarna, den 7n September 1875, was Destanberg dood.
Wat verder nog de maatschappij der Fonteinisten betreft, zij gaf, nadat zij Minard's
schouwburg had gepacht en totdat de plaats onzer liefhebberij-gezelschappen daar
door den stedelijken tooneeltroep werd ingenomen, elken winter, geregeld om de
veertien dagen, hare vertooningen. Thans staan nog enkele der oudere leden,
waaronder de heer Pieter De Cort, die zich als tooneelschrijver en acteur zeer
verdienstelijk toonde, rond de aloude, beroemde banier geschaard. De Fonteinisten
geven nu nog eenig teeken van leven, onder anderen door
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eene jaarlijksche vertooning ten voordeele der armen.
Niet zonder weemoed zien wij de Fonteine verkwijnen en misschien eerlang geheel
en al verdwijnen, zij, die zoo roemvol den strijd voor eigen kunst en eigen taal, spijts
zooveel staatstormen en zooveel hinderpalen, gedurende eeuwen volhield. Maar wat
is er bestand tegen de veranderlijkheid der tijden, de veranderlijkheid der zeden, de
veranderlijkheid der menschen?

II.
Eene omwenteling werd als 't ware te weeg gebracht in den Vlaamschen tooneeltrant
door het ontstaan der maatschappij Broedermin en Taalijver.
De eerste leden van dit gezelschap waren liefhebbers, die hadden deel gemaakt
van het genootschap IJver doet leeren, vóor 1840 gesticht - raad eens waar? - in de
herberg de drie Hoefijzers, bij baas Vermeersch,.... aan Mariakerkbrugge. De keuze
van zulk afgelegen lokaal is uit te leggen door het feit, dat, buiten de Gentenaars,
eenige jongelingen van Mariakerke van den kring deel maakten. Eerstgenoemden
zagen er niet tegen op om, zelfs in het putje van den winter, voor de repetitiën en
vertooningen in den avond daarheen te trekken, laat in den nacht terug te komen en
telkens, bij het herintreden der stad, het toen nog bestaande ‘poortgeld’ te betalen.
De titel van den kring loog niet; er was ijver bij die jongelingen.
Baas Vermeersch had geweigerd op zijne kosten een theater op te timmeren. De
liefhebbers, allen jonge kantoorbedienden, studenten en ambachtslieden, droegen
dan elk het hunne daartoe bij, wat hun nog al hard
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moest vallen, daar de ‘rijkste’ onder hen toen geene 500 franken 's jaars verdiende.
Wat het décor van den schouwburg was, kan men bedenken, wanneer men weet dat
schermen, gordijn enz. waren geschilderd door een gedienstigen kladpotter, zekeren
Quivreux, uit de Koestraat. De primitiefheid van dit theatertje ging zooverre dat er
zelfs geene kleedkamer was, zoodat de liefhebbers gedwongen waren tusschen de
bedrijven, op het tooneel zelf, zich uit- en aan te kleeden. 't Gebeurde eens dat een
snaak het gordijn ophaalde, terwijl de artisten met ontkleeden en herkleeden bezig
waren. Men kan oordeelen wat schilderachtig tafereel het oog der toeschouwers
vervroolijkte!
Niet onbelangrijk is het de namen der voornaamste leden van den troep van
Mariakerke te kennen, waarvan thans nog eenigen leven. Speelden daar in het drama
de Struikroovers van Calabrië:
COLISAN, jong officier

Aug. De Smet1).

De kapitein der struikroovers

Baerdemaeker2).

MORGAU, } Struikroovers

Ed. Lauwere3).

BRISEMONT, } Struikroovers

Quivreux.

L'ARDENT, } Struikroovers

Slimbroeck.4).

FRESCO, } Struikroovers

J. Sielbo.

CAMILLE, minnares van Colisan

Jan Mekerle5).

Gelijk men ziet, werd de vrouwerol hier door een liefhebber gespeeld In de
Struikroovers had Mekerle eens eene ‘contrarieteit.’ Het tweede bedrijf verbeeldt
eene spelonk, verlicht door eene lamp, die op een tafel

1)
2)
3)
4)
5)

Toen kantoorbediende: later bestuurder eener vlasfabriek en gemeenteraadslid te Gent.
Klerk bij den notaris Eggermont.
Behanger van beroep; heeft tooneelstukken en een werk: Mijn Gedenkboek (1887) geschreven.
Houtdraaier; later fabrikant.
Kantoorbediende: later fabrikant.
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stond. De lamp viel om, juist in Camille's schoot en maakte eene groote bruine vlek
op haar wit neteldoeken kleed. Daar er geen ander wit kleedje voorhanden was, moest
Mekerle met die vlek op den buik voortspelen, natuurlijk onder het luide gelach der
toeschouwers.
Het orkest bestond uit een quatuor van snaartuigen, versterkt door eene fluit, met
wezenlijk talent bespeeld door Hipp. Van Peene, toen student in de geneeskunde aan
de Gentsche hoogeschool, die daar te Mariakerke, als liefhebber in het orkest, zijne
eerste stappen in de tooneelwereld deed.
Wij ontmoeten ook Van Peene bij den kring de Ware Vrienden1), die rond
denzelfden tijd vertooningen gaf op het theatertje der Zaal van Flora, in de Holstraat
en er van 1835 Vlaamsche en Fransche stukken speelde. Hier trad voor de eerste
maal op Virginie Miry, die eens de gevierde Mevrouw Van Peene zou worden. Ook
hare zuster Sophie en hare nicht Paulina (mevrouw Fauconnier) zouden weldra zich
verdienstelijk maken in Broedermin en Taalijver, terwijl haar broeder, de violist
Pieter Miry, mede een vurig tooneelliefhebber, als muziekant bij al de kringen van
dien aard werkzaam te vinden was.
Over eene vertooning der Ware Vrienden kennen wij koddige bijzonderheden
Het kleine zangspel Adolphe et Clara zou in het Fransch worden opgevoerd;
Virginie Miry werd aangeduid om in de hoofdrol op te treden. Nu, te dien tijde kende
deze juffer misschien geen tien woorden Fransch; maar dat schrikte den
pseudo-impresario Van Peene niet af: hij leerde haar woord voor woord hare rol, zij
speelde die en

1) De titel werd nu eens in het Nederlandsch dan in het Fransch opgegeven.
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het papagaaitje behaalde.... succes! Die doenwijze heeft heden ten dage nog navolgers;
wij weten dat in de patronages der Gentsche gemeentescholen Fransche tooneelstukjes
worden voorgedragen, waarin meisjes, die geen woord dier taal kennen of verstaan,
nochtans gewichtige rollen in het Fransch spelen!!
Ten tijde van de Vrais Amis, vervulde wijlen onze vriend Karel Miry, toen een
knaap van acht of negen jaar, bij dien kring reeds eene nederige rol: hij stond aan
den ingang om de kaartjes af te nemen. Eens, zoo vertelde hij mij eenigen tijd vóor
zijnen dood, dat hij de hand uitstak om zoo een ding te ontvangen, voelde hij zich
bedektelijk iets tusschen de vingers stoppen, dat in de verste verte op geen kaartje
trok. Hij ging den indringer tegenhouden, maar, nader toekijkende, ontwaarde hij
dat hij eenen dikken oliekoek in de hand hield! Zijn snoepzuchtig kindergemoed
bezweek onder de bekoring, en, zich zoo ‘vet’ beloond voelende, liet hij den omkooper
maar ongestoord binnen. Nog leeft thans degene, die zoo goedkoop toegang tot een
tooneelvertooning wist te krijgen; het was hij, die destijds te Mariakerke de rol van
Colisan in de Struikroovers vervulde.
Weldra zouden de Ware Vrienden verdwijnen; Van Peene, die hartstochtelijk de
tooneelkunst beminde en beoefende, zocht naar wijderen werkkring. Hij zou optreden
als hervormer van het Zuid-Nederlandsch tooneel; en zulke hervorming was er noodig,
want, om enkel van dit punt te gewagen, buiten een zestal oorspronkelijke Vlaamsche
en Hollandsche stukken, stonden er op het repertorium onzer tooneelgezelschappen
niets anders dan een honderdtal vertalingen, deels uit het Duitsch en meest uit het
Fransch, in welken ouderwetschen kring men jaren en jaren had rondgedraaid.
Van Peene, die reeds van kindsbeen af tooneelschet-
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sen had geschreven en voorgedragen, voelde zich nog meer naar den schouwburg
aangetrokken, toen hij als student naar Gent was gekomen. Bij alle vertooningen was
hij te vinden; de tooneellucht was hem als eene levensbehoefte en zij bleef het hem
tot aan zijnen dood.
Echt Nederlandschen kunstzin bezat Van Peene eigenlijk minder, vooral in den
beginne zijner loopbaan; hij had zijnen smaak gezet op de Fransche
tooneelletterkunde, liefst nog op de lichte, van welke hem vooral het meer opgewekte
in handeling en redeneerwijze had getroffen.
Hadde Van Peene in Gent de elementen gevonden om een Fransch
liefhebberijtooneel in stand te houden, dan zou hij waarschijnlijk nooit het sieraad
onzer Zuid-Nederlandsche letterkunde zijn geworden.
Den 4n Maart 1840 kwamen eenige leden van les Vrais Amis in Parnassus bijeen,
om te spreken over een prijskamp van tooneelkunde, die te Oostende was
uitgeschreven; er werd besloten er deel aan te nemen, onder den titel van Broedermin
en Taalijver. Hunne speelbeurt viel op den 9n Juli daarna. Met Gabriella de Vergy,
treurspel in vijf bedrijven, behaalden zij den derden prijs, en met de Nieuwe Landheer,
zangspel in éen bedrijf, den tweeden, terwijl de prijs voor de beste tooneelspeelster
aan Gabriella (Virginie Miry) en die voor den besten tooneelspeler en zanger aan
Frontin (Karel Ondereet) werden toegekend.
Door dien schitterenden uitslag aangemoedigd, besloten de liefhebbers, meer
toevallig en tijdelijk met het oog op dien prijskamp samengekomen, Broedermin en
Taalijver recht te houden; Ondereet was de eerste voorzitter en Karel Teirlynck1) de
eerste secretaris. In den

1) Later avoué te Gent.
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winter van 1841-1842 werden zes vertooningen op den schouwburg van Parnassus
gegeven. Zoo groot was de bijval, dat de kring eene nieuwe inschrijving voor drie
vertooningen opende, waarvan de laatste, op 11 Juli 1842, bestond uit Mehul's
moeielijk opera Joseph in Egypte (Hollandsche vertaling van G. Engelman) en
Ondereet's anti-fransquillonistisch bijspel de Gallomanie.
Van Peene was eigenlijk de ziel van dien verdienstelijken kring, die zulken grooten
en weldoenden invloed zou oefenen op het Zuid-Nederlandsch tooneel. Met hart en
ziel legde hij zich toe op het moderniseeren van dit tooneel. In de keuze der stukken,
in den trant van voordragen, in de kleeding, in de tooneelschikking, was dadelijk
zijne gevatheid in het vak voelbaar, en, bepaaldelijk voor Broedermin een onschatbaar
factotum, had hij een open oog voor alles, zelfs voor de geringste bijzaken. Hij zelf
leidde steeds de repetitiën; zoowat de viool krabbende, was hij het ook, die meest al
de liederen en koren uit de talrijke zangspelen, die deze maatschappij opvoerde, met
bewonderenswaardig geduld en daarbij met kennis van zaken aan tooneelisten en
koristen voorspeelde en deed aanleeren. Dikwijls tot laat in den nacht zat Van Peene
daar op de repetitiekamer op de viool te strijken, en nog luider dan de snaren, hoorde
men uren lang zijne eigene voorzingende stem, die niet rustte voór zijne mannen (of
vrouwen) ‘het vast hadden.’
Gelijke bedrijvigheid toonde hij bij de vertooningen zelven. Na voor elk bedrijf
de schikking van het tooneel te hebben bestuurd, kroop hij dan telkens naar het
souffleurs-gat, van waar hij met oppergezag de tooneelisten als 't ware in zijn bedwang
hield; van 't begin tot het einde waakte de drilmeester op hunne houding, hun gang,
hunne gebaarden, hunne stemschakeeringen; het was Van Peene's geest, die eigenlijk
uit alles sprak.
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Van Peene zelf betrad als speler het tooneel, en aanvankelijk in vrouwenrollen.
Tamelijk goed zanger, verscheen hij ter Zaal van Flora in de rol van Max uit le
Châlet en in die van den Baljuw uit de Nieuwe Landheer. In een zijner eigene stukken,
Jacob van Artevelde, vervulde hij eens de rol van Geerard Denijs.
Het moest een machtige prikkel zijn voor Van Peene om eindelijk als
tooneelschrijver op te treden, zoo voor de vertolking zijner stukken in Broedermin
eene keur verdienstelijke spelers bij de hand te hebben, als men er zelden in een
liefhebberstroep samen aantreft. Nevens Ondereet, speelden mede Gustaaf
Verhaeghen, Bernaard De Vriendt, Leopold Van Loo, Edmond Lauwers, Frans
Lafontaine, Lod. Fezant, Jan Degerickx, Erffelynck, in het ernstig vak; Riessauw,
Jan Sielbo en Ernst Steyaert speelden de boertige rollen, terwijl Mevrouw Van Peene
de vrouwenhoofdrollen in drama en blijspelen, en hare zuster en hare nicht de mindere
rollen vervulden. Pieter Miry was de eerste orkestmeester.
Den 31n Januari 1841 woonde ik in Parnassus de eerste voorstelling bij van Van
Peene's eersteling Keizer Karel en de Berchemsche Boer, dat een zijner beste
blijspelen is gebleven en dan ook onbeschrijfelijken opgang maakte.
Het ontstaan van dit blijspel is zoo wat aan een soort van weddingschap tusschen
Prudens Van Duyse en den schrijver te danken. Eens waren zij samen in de bibliotheek
der Hoogeschool aan 't kouten over onderwerpen voor tooneelstukken, toen Van
Peene zegde dat hij wel lust had om de gekende klucht van keizer Karel met den
boer en de lantaarn voor het tooneel te bewerken. Van Duyse bekeek hem met
verbaasdheid, betwistte de mogelijkheid om die sage op fatsoenlijke wijze
aanschouwelijk te maken, immers het was, volgens hem, niet doenlijk. - ‘En toch
wil ik het wagen,’ zegde Van
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Peene. - ‘En ik voorzeg u dat het niet zal gaan!’ hervatte Van Duyse. Men weet hoe
behendig Van Peene, op het einde van 't eerste bedrijf van het stuk, het scabreuse
van het geval op de meest kiesche wijze heeft weten te verbloemen. Van Duyse,
nadat hij het stuk in handschrift gelezen had, zegde mij dat hij Van Peene bewonderde
voor den tact en de geestigheid, waarmede hij zich had uit den slag getrokken.
Weldra zou Van Peene's pen bewijzen leveren van uitzonderlijke vruchtbaarheid.
Den 24n Maart van hetzelfde jaar speelde men van hem Everaard en Susanna, den
19n September, het groot drama Jakob van Artevelde, welk stuk zulken diepen indruk
maakte, dat buiten andere eerbewijzen, den schrijver door de harmoniemaatschappij
Philharmonie eene serenade werd gebracht.
Het tooneeljaar 1842-1843 was een der merkwaardigste in Broedermin's bestaan.
Ondereet laat in Januari 1842 zijn Kapitein van Waterloo opvoeren; Van Peene's
Thijl Uilenspiegel, Roosje zonder Doornen, Vandersnick en Klaas Kapoen volgen
bij korte tusschenpoozen; de operas le Châlet en le Philtre, vertaald door Van Peene,
worden in studie gelegd, maar niet vertoond; dit alles in éen tooneeljaar!
Meermaals toonden de liefhebbers van Broedermin hunne geschiktheid in het vak
der zangspelen, en dit vooral in Mei 1844 bij de vertooning van le Barbier de Séville,
vertaald door Van Peene. Figaro werd gespeeld door Ondereet, Almaviva door Jan
Degerickx, Bartolo door Gustaaf Verhaeghen en Rosine door Mevrouw Van Peene.
De vertolking was zeer verdienstelijk; den orkestmeester, den heer Pieter Miry, die
hier, gezien de betrekkelijk zwakke elementen, waarover hij beschikte, een reuzenwerk
had verricht, werd door Broedermin een kostbare vioolboog of strijkstok aangeboden,
als hulde aan zijn talent.
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Dit jaar was ook heugelijk voor dezen kring door zijne overwinningen in den
tooneelprijskamp te Brugge, waar hij met de Dochter van Dominique den eersten
prijs in het zangspel won en mevrouw Van Peene den eenigen prijs in het deftig vak
behaalde. Daar onze aloude Fonteinisten den eersten prijs van het drama, met den
Lasteraar, hadden gewonnen, vereerde men beide kringen te Gent met een onthaal,
gelijk wij er hier zelden prachtiger en hartelijker zagen.
Het jaar 1845-1846 was mede vereerend voor Van Peene en ‘zijne’ Broedermin.
Opvolgenlijk werden van hem gespeeld zijn allerliefste Siska van Roosemaal, het
drama de Gek van 's Gravenhage en het zangspel Wit en Zwart (eerste vertooning
18 Januari 1846). Stippen wij nog aan een nieuwen triomf der maatschappij, die te
Kortrijk den eersten prijs én voor het drama én voor het blijspel wegdroeg, ditmaal
de Fonteinisten kloppende, die maar den tweeden prijs van het drama behaalden.
Wit en Zwart was het eerste muziekwerk van Karel Miry voor het tooneel Miry
ontving aanvankelijk muzieklessen van zijn oom Pieter en ging daarna op het
conservatorium. Van jongs af waren wij innig bevriend en bleven het tot aan den
dood van den gemoedelijken toondichter (1889). Wat sympathieke jongen was hij
toch! Flink en slank van lichaam, met zijne innemende blauwe oogen en zijne blonde
lokken, die overvloedig en kroezend hem op de schouderen golfden, joviaal van
karakter, was het een echt kunstenaarsfiguur. Hij was misschien nog geene zeventien
jaar, toen hij reeds den maatstaf vierde. En met hoeveel vuur en brio deed hij dit! In
de befaamdste dansplaatsen, als in Flora en later in St. Cecilia (een voorname lusttuin
voorbij den Dierentuin; den 3n Mei 1846 geopend, waar geregeld muzieken
danspartijen werden gegeven), bestuurde hij het orkest,
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en liet daar zijne eerste compositien uitvoeren. Zijn muziek viel zeer in den smaak
der dansliefhebbers van dien tijd - tot welke ik ook behoorde - en onderscheidde zich
door de levendigheid en de frischheid der melodie, wat een kenmerk van zijn talent
is gebleven.
Die zelfde hoedanigheden legde hij in nog hoogere mate in de partituur van Wit
en Zwart, welk stuk het uitgangspunt was van de glanzende loopbaan, die Miry zou
betreden. Het werd uitbundig toegejuicht en in de drukpers met lof besproken. Eenige
weken later werd die bijval volop bekrachtigd in den Franschen schouwburg, waar
Wit en Zwart door Broedermin werd gespeeld, en dit nog al op verzoek van
stadsbestuur, op de benefiet-vertooning van den tooneelist Dumont (19 Februari
1846).
Een paar maanden later kregen onze tooneelmaatschappijen aanzegging dat de
schouwburg van Parnassus, waar wij zooveel kunstgenot hadden gesmaakt, door
den eigenaar in eene danszaal ging veranderd worden. Broedermin en de Fonteine
waren dus gedwongen hare vertooningen voorloopig te staken. Broedermin knoopte
onderhandelingen aan om op den grooten schouwburg vertooningen te geven, doch
kon het met den bestuurder niet eens worden; enkel ééne vertooning werd er voor
den arme gegeven (15 Januari 1847), waarbij, onder andere, het zangspel de Nieuwe
Landheer allerverdienstelijkst werd vertoond.
Onze tooneelmaatschappijen waren eenigen tijd erg verlegen ten gevolge van de
verandering aan Parnassuszaal, des te meer daar er in gansch de stad geen andere
schouwburg voor haar meer beschikbaar was. Weldra zouden zij uit die onzekerheid
geraken. Op een carnavaldag in 1846 zaten Van Peene, Ondereet en andere leden
van Broedermin in het Kelderken nevens den
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Franschen schouwburg, toen de bouwmeester Minard daar binnentrad en bij hunne
tafel aanschoof. Weldra kwam de quaestie der schouwburgzaal ten berde en men
vroeg aan Minard of hij, die een man van 't vak was en zooveel eigendommen bezat,
geen zin zou hebben in het bouwen van eenen Vlaamschen schouwburg. Minard, die
denkelijk wel op zulk plan in het geheim broeide, antwoordde dat hij er zou over
nadenken en eenige dagen later kwam hij reeds af met zijn ontwerp. Hij zou op zijne
kosten den schouwburg bouwen en inrichten, op voorwaarde dat Broedermin zich
verbond er hare vertooningen te geven, mits een huurprijs van 1000 frank per winter
en dit voor een vijftiental vertooningen. Eene gelijke verbintenis vroeg hij aan de
Fonteinisten, die, evenals Broedermin, de voorwaarden aanvaardden. Het was dus
grootendeels aan Broedermin te danken, dat Minard's schouwburg werd gebouwd.
De betrekkingen tusschen die van de Fonteine en die van Broedermin waren niet
steeds van vriendelijken aard. Vooral de oude, gevierde tooneelspelers van
eerstgenoemde maatschappij, zij die zoo naijverig waren op haren eeuwenouden
roem en misschien wel nog meest op hunne persoonlijke faam, konden maar niet
verkroppen dat een jongere, pasgeboren kring hen van lieverlede in de schaduw
drong; in het ander kamp ademde ook niet alles ‘broedermin’ jegens de ouderen;
naarmate men daar veld won, spaarde men geene schimpschoten aan de Fonteinisten,
die voor oude pruiken werden uitgescholden. De twee kringen vergaderden en
speelden in denzelfden schouwburg, zoodanig dat beide partijen daar gestadig in
aanraking kwamen, en meer dan eens was ik getuige van onaangename tooneelen,
waarbij het niet bij vinnige blikken en woorden bleef. Velen wenschten dien
gespannen toestand te doen ophou-
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den; ik was een dergenen, die eene versmelting van beide kringen als voordeelig
voor de kunst beschouwden, en, na den opzeg der Parnassuszaal, werd dan ook een
voorstel in dien zin door de Fonteine gedaan. Broedermin weigerde, doch deed een
tegenvoorstel, strekkende om een Gentsch tooneelverbond te stichten, waarbij elke
maatschappij zelfstandig bleef, maar ‘dat geene van beide naar eenen prijskamp zou
mogen gaan dan onder den titel van ‘Gentsch Tooneelverbond.’ Het waren inderdaad
de prijskampen en dezer uitslagen, die de veeten meest hadden opgewekt. Doch al
die pogingen mislukten.
Minard's schouwburg rees intusschen uit den grond, en kon in den zomer van 1847
geopend worden. Vergeleken bij de bekrompen, slordige zaal van Parnassus, mocht
die nieuwe schouwburgzaal een tempel genoemd worden. Hier zou Van Peene volle
vlucht aan zijne tooneelliefde kunnen geven, zouden de leden van Broedermin
eindelijk de volle maat van hun talent kunnen laten waardeeren. Het was deze
maatschappij, die de eer genoot Minard's schouwburg te openen, en zij deed het op
wezenlijk schitterende wijze. Op den eersten zondag der stadskermis in 1847 gaf zij
er eene eerste vertooning van Brigitta of de Twee Vondelingen, zangspel in drie
bedrijven, met het oog op die plechtige opening door Van Peene geschreven en door
Karel Miry op muziek gezet. De jonge componist, die nu juist door Broedermin tot
haren orkestmeester was aangesteld, in vervanging van zijnen oom Pieter, leidde het
orkest. Zoo heerlijk werd het stuk gespeeld, zoo uitstekend was alles verzorgd, zoo
zeer viel het in den smaak van het publiek, dat aan Van Peene, aan Miry en aan al
de spelende leden eene hulde werd gebracht, gelijk ik er zelden eene zoo geestdriftige
bijwoonde. Ik dacht dat de
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nieuwe zaal onder het gedreun der toejuichingen van de opeengepakte, in geestdrift
ontvlamde menigte uit haar verband ging schokken. Reeds den volgenden zondag
moest Brigitta op algemeen verzoek worden heropgevoerd, en deze vertooning was
weêr een triomf, vooral voor Mevrouw Van Peene; niet alleen uitnemend lief in
Brigitta, was zij misschien nog aardiger en kwikker in de travesti-rol uit de Dochter
van Dominique, die zij met zooveel zwier en bevalligheid speelde, dat zij de gevierde
lievelinge van het publiek werd en bleef.
Van dien tijd af begonnen de zaken minder voordeelig voor de aloude Fonteine
te staan. In weêrwil van het onbetwistbaar talent van vele harer spelende leden, van
het misschien meer ernstige en verhevene van hunnen trant, ging van lieverlede de
gunst van het publiek merkbaar op Broedermin over. Van Peene kende de
aantrekkingskracht van het decorum op het tooneel; steeds waren costumen en
accessoires tot in het onberispelijke verzorgd, en dit droeg niet weinig bij tot het
welslagen der pogingen van zijn gezelschap. Hij dreef de bezorgdheid voor de
bijzaken zooverre, dat, b.v., wanneer er costumen voor een nieuw stuk moesten
vervaardigd worden, hij de naaisters in zijn eigen huis deed arbeiden, om aldus haar
werk van dichtbij te kunnen besturen en bewaken.
Broedermin speelde van 1847 tot 1871, des winters om de veertien dagen, en
opende daartoe inschrijvingen; elk jaar verzekerden die inschrijvingen, meestal door
de welstellende burgerij genomen, telkens eene volle zaal en voor de beste plaatsen
waren er doorgaans geene kaarten meer aan het bureel te krijgen.
Van Peene schreef ook librettos van Fransche zangstukken, die op den grooten
schouwburg te Gent werden
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opgevoerd en nog al bijval vonden.1) Wij weten ook dat hij voor den beroemden
toonzetter Frans Lachner2), van Munchen, een zangstuk schreef, de Kastelein van
Gent, op welks Duitsche vertaling deze laatste muziek zou zetten. Wij denken niet
dat Lachner dit werk heeft geschreven; in elk geval het werd nooit opgevoerd.
Van Peene's gloed als schrijver scheen onuitbluschbaar; elk jaar liet hij nieuwe
stukken van hem in Minard's schouwburg opvoeren. Menig dier werken draagt sporen
van overhaasting; de schrijver had doorgaans meest het oog op twee punten, het
sceniek effect en de gelegenheden om het inderdaad veelzijdig talent zijner
echtgenoote op den voorgrond te stellen. Op het tooneel verrasten zijne stukken door
een soort van geflikker, door vernuftige aanwending van prikkelende toestanden; bij
de lezing roeren zij minder, omdat het onnatuurlijke, het kunstmatige der opbouwing,
het onbestudeerde der karakters en meermaals iets hols en slordigs in den schrijftrant
geen literarisch genot verschaffen.
Van Peene bekommerde zich minder om de ziel dan om het geraamte; hij vond
toch voor alles een pimpant kleedje. Eens waren de ‘Broederminners’ vergaderd en
men vroeg aan Van Peene wanneer hij eens een nieuw stuk zou meêbrengen. ‘Ik
weet het niet,’ antwoordde hij, ‘geef mij een titel en ik zal er een maken. ‘De makkers
kwamen overeen de koddigste en onmogelijkste titels op te schrijven, de briefjes
werden in een hoed

1) Jacques van Artevelde, muziek van Bovery, 1e opvoering 17 December 1846; la Lanterne
Magique, muziek van Miry (10 Maart 1854); Charles V, muziek van Miry (29 Januari 1857);
Bouchard d' Avesnes, muziek van Miry (6 Februari 1864).
2) Het stichten van het Vlaamsch Zangverbond (een werk van Prudens Van Duyse) had, onder
meer gelukkige gevolgen, eene toenadering medegebracht tusschen de Duitsche en Vlaamsche
schrijvers en toonzetters. Zoo waren Lachner en Van Peene in betrekking gekomen.
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gelegd en er werd geloot. Van Peene trok en de titel was: 's Avonds in de Maan (het
briefje kwam van Jan Sielbo). Een week nadien was het stuk geschreven en lag het
in studie.
Echter leverde Van Peene meermaals ernstiger werk; daartoe behooren twee keurige
dramas, namelijk Mathias de Beeldstormer (1858), waarmede hij den vijfjaarlijkschen
prijs voor tooneelletterkunde wegdroeg, en Vondel (1861), een stuk, dat ook in
Noord-Nederland veel werd gespeeld en, om zijn wezenlijke verdiensten, op het
Nederlandsch repertorium zal blijven.
Destijds gaf de vrijere wending van Van Peene's werken bij velen aanstoot; hij
dorst dingen toonen en zeggen waarvoor eens Ogier en Langendyck niet hadden
geschroomd, maar die het oor der preutsche tooneelbezoekers uit de eerste helft dezer
eeuw schenen te kwetsen. Eens moest hij de gevolgen zijner roekeloosheid boeten.
In 1846 dong hij mede met een drama in den prijskamp van Kunstliefde te Brugge;
met tuchtmeesterachtige strengheid werd door de kunstrechters zijn stuk buiten
prijskamp gesteld, als strijdig met de goede zeden. En wil men weten welk stuk dat
was? - Zijn Willem van Dampierre! - En thans speelt men, zonder protestaties, wel
integendeel, Gittens' Parisina. O! veranderlijkheid der tijden en der zeden!
Een aantal stukken van Van Peene - wij zegden het zooeven - zijn blijkbaar opgevat
en geschreven met het oog op het veelzijdig talent van zijne vrouw. Mevrouw Van
Peene was inderdaad een allerliefst tooneelfiguurtje. Haar postuur en haar orgaan
maakten haar minder geschikt voor heldinnenrollen, hoewel zij er machtig veel heeft
gespeeld; doch zeggen wij het te harer eer, zoo zij er niet bijzonder in schitterde, dan
toch trok zij zich telkens betrekkelijk goed uit den slag. De stempel van
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hooge voornaamheid lag niet op haar, maar hoe vergoedde zij dit door opgewektheid
en behagelijkheid! Ook, in het tooneel- en blijspel was zij volop in haar schik. Licht
en fijn van leest en vlug van voet, begaafd met een lief gezichtje, vonkelende, geestige
oogjes, zwierig in hare bewegingen, wipte zij met een verbazend gemak over het
tooneel; elle brûlait les planches. Uit haar helder stemmetje wist zij doorgaans iets
schalks, iets guitigs te doen spreken, dat de waarde van een kruimigen zet of de
beteekenis van een toestand nog beter deden gelden. En wat zij in een hoogen graad
bezat, was de kunst om zich te kleeden; 't zij ze optrad in eene middeleeuwsche
vorstin, in een gepoederde markiezin, in eene moderne salon-dame of een Vlaamsch
boerinnetje, altijd was zij even doelmatig, even typiek, even rijk of even eenvoudig,
doch altijd smaakvol, frisch en schilderachtig uitgedost.
Men heette haar weleens de Dejazet van den Vlaamschen schouwburg. Hoezeer
zulke vergelijkingen dikwijls mank gaan, moeten wij, die én mevrouw Van Peene
én de beroemde Dejazet op het tooneel zagen, bekennen dat het talent van
eerstgenoemde wezenlijk raakpunten had met dat der beroemde Fransche
tooneelspeelster.
Vooral in travestis toonde zij zich opmerkelijk t'huis en vond zij stof om, in de
veelvuldige wisseling van costuumpjes, het eene telkens aardiger dan het andere,
vollen teugel aan hare aangeboren coquetterie te vieren. En hoe prettig en snugger
wist zij zich telkens in die uiterlijk herschapen personages voor te doen, hoe wist zij
het opgetogen publiek door hare kwikke handeling en hare onuitputtelijke vroolijkheid
vast te grijpen en meê te sleepen! De ouden van dagen, die haar bij geheugenis nog
terugzien, als, onder anderen, in den ondeugenden knaap uit een Tweegevecht onder
Richelieu of
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in de trouwlustige snapster uit een Man te trouwen, zullen met mij beamen dat zij
ons lustige uurtjes heeft laten slijten.
Nog iets gemeens met Dejazet heeft mevrouw Van Peene gehad. Toen de Fransche
actrice reeds zestig lenten achter den rug had, oogstte zij, om de onverwelkbare
jeugdigheid van haar spel, nog immer dezelfde toejuichingen op het tooneel, terwijl
wordt beweerd, dat zij, als vrouw, op dien leeftijd, nog het hart van menigen
Parijzenaar deed jagen. Mevrouw Van Peene ook was reeds op eerbiedwaardigen
leeftijd, toen wij haar nog jonge meisjesrollen zagen spelen, en dit met eene
levendigheid en frischheid, om menige pas ontluikende jeune première en ingénue
te beschamen.
Onberispelijk was haar talent niet in zijn geheel. Wat te wenschen liet, en vooral
trof in stukken van ernstigen trant, was de min zuivere uitspraak. De ‘Gentsche
klanken’ lieten zich deerlijk hooren, de klemtonen vielen valsch en de rust liep van
spoor; immers sterk onnederlandsch. Blijkbaar was het de invloed van Ondereet's
Franschachtigen spreektrant, die op haar, evenals op alle ‘Broederminners,’
verderfelijk inwerkte. Nog eene hebbelijkheid - doch dit is eene louter vrouwelijke
- kleefde haar aan: zij kon wat veel minaudeeren.
Bijzonder sterk toonde Van Peene zich als parodist door de omvormingen der operas
le Juif Errant en le Prophète, welke laatste bepaaldelijk eene meestergreep in dien
trant mag heeten. De pathetiekste brokken uit die stukken gaven hem stof tot de
allerdrolligste toestanden en zetten; de koddigste namen wist hij in de plaats van de
oorspronkelijke te vinden. In den Wandelaar der Joden, bij voorbeeld, heeten zij:
Stapveurweerts, wandelaar der Joden;
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Niets-Verdore, kandidaat-keizer van 't Land van Niet;
Leootje, afstammeling van Stapveurweerts;
Luyeleire, hoofd der fransche Robert Macairen;
Dorothea, schipperin op de Schelde en krabbekensteurwijf;
Hier-hinne, insgelijks afstammelinge van Stapveurweerts; enz., enz.
Even koddig zijn de gekende personages uit den Profeet gedoopt, als:
Jan Verleiden, herbergier;
Zakalles, Jonas en Mathysens, drie hedendaagsche communisten;
Heer Opeetal, burgemeester;
Betje, Hollandsch wafelmeisje;
Phie, moeder van Jan Verleiden.
Die ‘possen,’ kunnen bij de lezing minder voldoen; maar gespeeld door de leden
van Broedermin, zij, die zoo bijzonder in het blij- en kluchtspel uitmuntten en, hier
ten volle ‘in hun element’, niet nalieten de boertige overdrevenheden en geestige
zetten door spraak en gebaarden nog meer te kruiden, werkten die stukken op het
publiek - en vooral op de liefhebbers van ‘Gentsche leute’ - als een vuurwerk van
gekheid en vroolijkheid; men kwam uit die vertooningen half gebroken van het
lachen.
Even koddig en geestig is de Wereld binnen duizend jaar, waarin Van Peene aan
boert en fantazij den vollen teugel vierde. Dit karikatuurstuk, hem door eenen
Hollandschen tooneeldirecteur besteld en den 11en Mei 1858 voor de eerste maal op
den Koninklijken schouwburg van 's Gravenhage vertoond, kregen wij in het begin
van 1860 op Minard's-schouwburg te zien en verwierf hier, evenals in Holland, den
grootsten bijval. Zoo groot was de toeloop, dat het stuk op veertien dagen tijds niet
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minder dan viermaal werd gespeeld voor eene telkens propvolle zaal.
Broedermin was in haren vollen fleur, Van Peene in de volle kracht des levens en
van zijn talent, toen hij, in den morgen van 19 Februari 1864, ten gevolge eener
lichaamsberoerte plotselijk stierf. Het was een uiterst gevoelige slag voor dien kring,
die dan ook niet naliet dadelijk zijne schuld van dankbaarheid te kwijten jegens den
verdienstelijken man, die bijna zijn gansch leven had gewijd aan den bloei en den
vooruitgang der nationale tooneelkunst. Broedermin opende niet alleen eene
inschrijving voor het oprichten van een gedekteeken op Van Peene's graf, maar
wendde zich ook dadelijk tot het Staatsbestuur, om het te verzoeken ‘op het
Schuldboek van 's Lands dankbaarheid eene plaats te verleenen aan de weduwe van
Van Peene naast die van Weustenraad, van Van Rijswijck en van Van Kerckhoven.’
In dit verzoekschrift stond deze zinsnede: ‘Hij die uit den min begoeden stand
gesproten, zijn leven aan kunst en beschaving wijdt, verwaarloost doorgaans zijne
stoffelijke belangen, en laat dikwerf dierbare betrekkingen in eenen bekrompen
toestand achter. ‘Dit zegt duidelijk genoeg dat Van Peene met al zijn talent en zijne
rustelooze werkzaamheid weinig geld had vergaard.
Mevrouw Van Peene kreeg een rijkspensioen, waarmede zij stillekens voort kon.
Nog altijd bemint zij vurig het tooneel en elken winter blijft zij, nu een oud moedertje
geworden, eene trouwe bezoekster van Minard's schouwburg, zittende in eene der
stallen, waaruit haar zoo dikwerf bloementuilen werden toegegooid en haar bravo's
begroetten!
Na den dood van Van Peene, zette Broedermin hare steeds verzorgde
winter-vertooningen voort, tot dat, op
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voorstel van den heer Julius Vuylsteke, het Gentsch gemeentebestuur tot de inrichting
van eenen geregelden Nederlandschen Schouwburg besloot.1) Deze maatregel was
als een doodvonnis voor onze twee verdienstelijke tooneelmaatschappijen. Stellig
was de bedoeling der stad zeer prijsbaar; maar menigen winter stond onze
Nederlandsche Schouwburg op zulk laag peil, dat wij wel het verdwijnen onzer
liefhebbers-tooneelisten, en vooral die van Broedermin, zouden zijn gaan betreuren.
Bij al het goede dat Broedermin stichtte, had de kring nochtans een groot gebrek,
dat Van Peene er niet uit weerde, en ook, doordrongen als hij was van Fransche
tooneelesthetiek, misschien niet gewaar werd. Dit vergrijp - wij wezen er daareven
op - was het ongelukkig omspringen met de uitspraak; men sprak er Nederlandsch
op zijn Fransch; niemand hield rekening van de eischen en den geest onzer taal, men
aapte geheel en al den redeneertrant der Fransche tooneelisten na. Het ontbrak onzen
liefhebbers niet aan wenken en raadgevingen van wege bevoegde mannen; doch, zij
sloegen die in den wind, voorgevende dat zij ‘in de stijfheid en het conventioneele
der oude rederijkers’ niet wilden hervallen. En meest allen waren met die
hebbelijkheid besmet, Ondereet niet het minst.
Karel Ondereet stond bekend als een der beste tooneelspelers van zijnen tijd; zijn
talent was onbetwistbaar, maar, tot zijne eigene schade, had hij er een nog hoogeren
dunk van dan het wezenlijk was. Hij was boekbinder van stiel en heel knaphandig
in dit vak; dikwijls ging ik hem op zijn werkhuis bezoeken. Steeds

1) De eerste vertooning van den Nederlandschen Tooneeltroep had plaats op 1 October 1871;
waren tooneelbestuurders de heeren G. Fauconnier en F. Van Doeselaer.
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lagen nevens hem op zijne werktafel of wel eene rol, die hij aanleerde, of wel brokken
van zijne eigene tooneelstukken, waarop hij studeerde. Meermaals zag ik hem het
vergulden van eenen band staken, om iets op te zeggen of iets te schrijven, en dit
afwisselend spel duurde den heelen dag door. Geen wonder dat zijn stiel onder die
‘passie’ sterk leed en de man soms zeer in 't nauw zat.
Men kan afmeten wat tijd hij aan het tooneel besteedde, wanneer men weet dat
hij doorgaans de hoofdrollen in de drama's en in de zangspelen (hij had eene fraaie
barytonstem) op zich nam en schier altijd op de planken was. Als tooneelschrijver
had Ondereet ook verdiensten, doch alles, evenals bij Van Peene, had eene Fransche
lucht. Hij was de lieveling van het publiek, welk hem zoo kwistig met toejuichingen
overlaadde, dat hij zich inbeeldde tot eene hoogere bestemming geroepen te zijn en
de lust hem bekroop het Fransch tooneel te betreden.
Die bekoring overweldigde hem na de vertooning in Parnassus van Othello (eene
vertaling van Ducis' treurspel), op 20 September 1842, waarin hij de hoofdrol zoo
meesterlijk speelde, dat het publiek hem eene schitterende ovatie bracht. Nu was er
geen houden meer aan; hij vroeg en bekwam om dezelfde rol, in het Fransch, op den
grooten schouwburg te spelen; de vertooning had op zondag 8 Januari 1843 plaats,
doch, hoe verdienstelijk Ondereet ook speelde (wij zeggen niet: sprak) bleef het toen
bij die eenige.1)
Onder den roes der toejuichingen, dacht Ondereet zekerlijk dat hij nu maar de
hand had uit te steken naar een diploma van sociétaire der Comédie française.

1) Later, in 1846, heeft, zoo wij ons wel herinneren, Ondereet hier ook nog op den grooten
schouwburg de hoofdrol in Catherine Howard vervuld.
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Eenigen tijd later vertrok hij naar Parijs. Bij verscheidene tooneeldirecteurs ging hij
aankloppen; hij werd op de proef gesteld, maar lukte niet. Eindelijk moest hij naar
Gent terugkeeren, nog niet eens Gros-Jean comme devant, daar hij er zijne moeielijk
vergaarde spaarpenningjes bij ingeschoten had en zijne kalanten als boekbinder
grootendeels verloren. De hoofdoorzaak zijner mislukking lag denkelijk wel in zijn
Belgisch Fransch.
Zonderling iets: Ondereet had in zijne geestige Gallomanie al zijnen spot over
voor den Franschdollen kleermaker Baas Persblok, en hij zelf moest eens de gevolgen
van dezelfde manie ondervinden!
Broedermin stelde zijn talent op hoogen prijs; in 1843 vereerde zij hem met zijn
gesteendrukt portret,1) en besloot daarvan een exemplaar aan alle
tooneelmaatschappijen van het rijk te zenden.
Uit toegevenheid voor dit talent, werd hem door zijne medeleden veel vergeven.
Nog al laatdunkend en nukkig van aard, deed hij den kring dikwijls veel last aan.
Zijn onwil nam nu nog toe naarmate hij meer in geldnood geraakte. Eindelijk
verklaarde hij niet meer te zullen spelen, indien zijne diensten niet werden betaald,
vermits, zegde hij, al de kostbare tijd, dien hij aan het tooneel wijdde, hem belette
met zijnen stiel in zijn bestaan te voorzien. Het geval was nieuw: nooit had een lid
van Broedermin eenen cent voor zijne medewerking gevraagd of getrokken.
Nu, men schatte langs den eenen kant Ondereet's verdiensten zeer hoog, en van
eenen anderen kant werden de door hem ingeroepen redenen zoo gegrond bevon-

1) Broedermin bracht meermaals op zulke wijze hulde aan de verdienstelijkste onder hare
medeleden. Zoo kennen wij een fraai gesteendrukt portret van Riessauw, in de boertige rol
van Tony of de aanklagende Eendvogel, in welk stuk hij met zijn eigenaardig sappig talent
wezenlijk uitschitterde.
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den, dat de maatschappij besloot hem voor elk optreden eene belooning van 50 frank
toe te staan. Doch nu gingen andere leden - en wel meest de kleinere rollen - vinden
dat zij ook veel tijd aan het tooneel verspilden, die voor hen ook waarde had, met
dit gevolg, dat werd besloten aan allen, volgens verdiensten, na elk kwartaal een
aandeel op de winsten uit te keeren.
Die geldquaestie gaf aanleiding tot veel misnoegdheid en verwikkelingen, totdat
eindelijk Ondereet zijn ontslag gaf als werkend lid van Broedermin. In het vervolg
speelde hij zoowel bij dezen kring als bij de Fonteinisten, doch tegen een door hem
bepaald loon.
Ondereet werd in 1860 benoemd tot leeraar van Nederlandsche declamatie bij het
Stedelijk conservatorium. Hij moest Nederlandsche welsprekendheid onderwijzen,
en niemand sprak meer onnederlandsch dan hij! Ook brachten zijne lessen geene
schitterende leerlingen voort.
Nog eenige bijzonderheden, alvorens wij van Broedermin en Taalijver scheiden.
Gedurende eenigen tijd voegde de maatschappij het woord Vorstentrouw bij haren
titel. Ziehier hoe dat gekomen was. Op 24 Juli 1849 woonde de koninklijke familie
in Minard's schouwburg eene galavertooning bij. Gouverneur Desmaisières,
eere-voorzitter der maatschappij, die wezenlijk belang in haar stelde, was haar
woordvoerder. In zijne Fransche welkomrede tot den koning sprak hij uitsluitend
van de gehechtheid des volks aan het koninkdom en besloot aldus: ‘Les sentiments
de reconnaissance sont si profondément gravés dans nos coeurs, que nous avons
résolu aujourd'hui même d'ajouter les mots dévouement au Roi à ceux de fraternité
et de zèle pour notre langue maternelle, qui forment la devise de notre institution.
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Oui, Sire, notre devise sera désormais Broedermin, Taalijver en Vorstentrouw!’
Voortaan zou men dus den vrij bombastischen titel van: Koninklijke Maatschappij
Broedermin, Taalijver en Vorstentrouw voeren!
De Gentenaars vonden het bijgevoegd staartje erg ‘adulatief’ en hielden er den
zot meê. 't Zij om die spotternij, 't zij door verkoeling van koningsgezindheid, 't zij
kortheidshalve, dit staartje, dat voor het eerst op het tooneelbericht van 29 October
1849 was verschenen, verdween reeds van den plakbriek van 15 October 1850, om
er niet meer weêr op te verschijnen.
Er was door ons, Vlaamschgezinden, aan Broedermin gevraagd dat bij die
gala-vertooning de Vlaamsche Leeuw zou gezongen worden; dat werd toegestaan
voor de muziek, doch.... de kruimige Vlaamsche woorden konden misschien
onaangenaam in koninklijke ooren klinken. Er werd besloten dat Van Peene op de
muziek verwaterde hofversjes zou toepassen, die dan ook gezongen werden, onder
den titel van Welkomgroet.
Wat knutselwerk Van Peene daaraan leverde, kan een enkel der drie coupletten,
het laatste, bewijzen:
Juich, Vlaming, juich, 't is feeste,
Verhef den zegedeun.
Uw taal zal niet meer sterven,
Uw koning is haar steun,
Dat hare blijde tonen,
Vereend in eén accoord,
Den naam van Leopoldus
Verkonden in dit oord.

Van Peene had nog al moeite met de omwerking van het refrein; eerst schreef hij
(wij bezitten het origineel):
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Als zij haar onderdrukken,
Miskend in al haar schoon,
Daag dan die taalversmaders
Voor Leopoldus' troon.

Waarschijnlijk had Desmaisières graten gevonden in dat ‘verdrukken’ en ‘versmaden,’
en den schrijver om une sourdine à sa lyre verzocht. Nu zou alles zoeteriger worden.
Het mannelijk refrein van den Vlaamschen Leeuw werd door Van Peene eindelijk
aldus omgewerkt;
Wees welkom in dees tempel.
Waar 't Vlaamsch zijn vaan ontrolt,
En dat de kreet weergalme:
Lang leve Leopold!

Arme Vlaamsche Leeuw, dien men niet zou temmen
Zoolang de leeuw kan klauwen,
Zoolang hij tanden heeft;

er was een gepaste gelegenheid om u eens in volle forschheid te toonen, om uw
gebrul in 's konings ooren te slaan, en Van Peene, uw vader, gelastte zich juist dien
keer uwe Vlaamsche klauwen weg te knippen! Immers, Van Peene doopte meermaals
zijn pen in courtisans-inkt. Den 10en April 1853 liet hij in Minard's schouwburg, bij
gelegenheid der meerderjarigheid van den hertog van Brabant, een ‘Gentenaars-Lied’
zingen, op de voos der Brabançonne, waarvan hier het 2e couplet:
Dry eeuwen sloeg de tyd in zyn gedwarel,
Sints dat het land, in schitrend feestgewaed,
Den jubel zong van onzen Keizer Karel,
Die toen bereikte ook zyn ontvoogdingsstaet,
Hy was de laetste op Neêrlands grond geboren,
Voor wien de Belg de vanen had ontrold.
Maer thans voor ons is 't tydstip weer aan 't gloren,
Wy vieren hertog Leopold.
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Zoodra de schrijver, vooral in verzen, den verheven toon wilde aanslaan, bleek zijne
onmacht in taal en vorm. Zijne talrijke volksliedjes, hoewel literarisch ook zwak,
zijn genietelijker om hunne snedigheid en opgewektheid en om hunnen echt liberalen
geest; men vindt er veel in den Almanak van Broedermin, die van 1854 tot 1868
verscheen.
De ‘dagklapper’ dezer boekjes, waarin mannen en zaken van dien tijd bijtend en
geestig gehekeld werden, zijn van Van Peene's hand. Onder andere, had hij het
bijzonder op den Vlaamschhater Louis Hymans gemunt. Zoo in den ‘dagklapper’
van 1860:
‘JANUARI. - Den 1 sterke vorst.... - 2. Monsieur Hymans, in de wandeling genoemd
Mr Sonnez-Tonnez, de intime vriend der Vlamingen, is een streutje grooter geworden
sedert hij representant is en korke zolen draagt1). De korke zolen zijn een soevereine
remède om groot man te worden. En als ge daarbij de kanonnen kunt doen kleppen
(sonnez, canons), de klokken doen donderen (tonnez, airains des cathédrales) en de
vlamingen doen zwijgen (guerre aux Flamands), dan moogt gij u in uwen tabbaert
drapperen, en eene pen achter uwe ooren steken en tegen uw meisse zeggen die uwe
serveete brengt: C'est moi, Mimi, qui ai fait la cantate de la colonne du congres met
permissie.’
In dien van 1861 gaat hij er weêr op los; onder andere meer:
‘SEPTEMBER. - Den 23, Bim, bom! bom! de groote klokke luidt, tonnez, sonnez....
't Is alweêr septemberfeeste. Heeft monsieur Hymans weêr een nieuwe cantate
gemaakt meê permissie? Neen hij, maar hij heeft eene Histoire populaire de la
Belgigue aaneengeflanst, waerveuren hij van minister Rogier twee ezel-

1) Zinspeling op Hymans' korte gestalte.
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soorten is opgezet. Ge moogt tegen de Vlamingen bassen, heeft de minister gezegd,
dat en trek ik mij niet aen, maer als ge u wilt bemoeien met een geschiedenis te
schrijven, ge moet weten dat 't niet genoeg is te blagueren en eenen tabbaerd te
dragen, aerdig ventje; ge moet u door de schooljongens niet doen uitlachen.
Salut, colonn', salut, bonjour,
Geef peper, toe, clairon, tambour,
Tonnez, sonnez, battez, allez,
Monsieur Hymans, quel pied de nez!’

Voor de clericalen was Van Peene ook niet zacht:
‘1861. AUGUSTUS. Den 13n, Judas. De Bien Public zegt dat de Vlaemsche acteurs
zedelooze menschen zijn. - 'k Zou wel willen weten wat de acteurs van zijnen heiligen
troep zijn, die 't laetste van hunne rollen op 't banksken der assisen komen opzeggen.’
‘1862. - MAART. Den 6n. Pater Kerchove1) eerste komiek van den troep, die overal
met groot succes speelt, doet eene boertige uitgalming in de Jesuïtenkerk. Ge ziet
daer dat vlammend herte, zegt hij; hewel dat is geschilderd door zekeren.... hi woont
daer.... 't is een van onze mannen.... als ge iets te schilderen hebt, beminde toehoorders,
ik recommandeer hem, hi zal het geheel genadelik doen. Voorts, om in 't broederschap
van 't vlammend herte te komen, moet' en boekje koopen; 't is te verkrigen bi
Verschelde, in de Onderstraet, 't kost maer 'nen halven frank, 'nen halven frank, niet
meer, vuftig centimen.... Binnen maer, binnen maer! Boem! Boem! Tsien!’
Is die charge niet kostelijk?

1) Pater Kerchove, een berucht predikant, wiens typisch-Brugsche spreektrant door alle
Gentenaars werd nagebootst en hun gedurende jaren stof tot lach en scherts verschafte.
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Nooit doorlees ik die boekjes, of zij verschaffen mij, die dat alles beleefde, lustige
oogenblikken en levendige herinneringen.
Nadat Minard's schouwburg aan de stad Gent was verhuurd voor den Nederlandschen
schouwburg, deed de maatschappij Broedermin en Taalijver nog eene poging om
hare vertooningen voort te zetten. In September 1871 werden bij eenen omzendbrief
hare leden en eereleden verwittigd dat zij den volgenden winter eene reeks van twaalf
vertooningen zou geven in de zaal der Sodaliteit, doch met geen open bureel. Dit
getal werd echter niet bereikt; er konden maar zes vertooningen meer gegeven worden.
In bedoelden omzendbrief klaagde de maatschappij, die zich geweldig had verzet
tegen het tot stand brengen van eenen stedelijken tooneeltroep, andermaal en op den
vinnigsten toon tegen degenen, die deze zaak hadden doorgedreven, en wel
bepaaldelijk tegen zekere ‘liberale flaminganten;’ onder andere lieve dingen las men
daarin:
‘Zij zijn het, die ons verleden vergetende, wat zeg ik, verachtende, ons een stamp
van den ezel geven, door onzen schouwburg, zonder kennisgeving, zonder
verwittiging, onder onze voeten te huren, en een Nationaal Tooneel stichten op onze
puinen, na vooral met zorg hun gesticht door alle verdedigingsmiddelen te hebben
omringd, om er ons van verwijderd te houden.’
Broedermin staakte nu alle verdere pogingen; van lieverlede werden hare
vertooningen zeldzamer, de begaafde liefhebbers, die den Gentenaren zoo menigen
genotvollen avond verschaften, stierven de eene na den andere, en uiterst klein is
nog het getal der veteranen, die eens in Parnassus en op Minard's schouwburg zich
deden toejuichen.

Willem Rogghé, Gedenkbladen

195
Misschien zullen beide kringen, die thans (1890) toch nog eenigszins bestaan, weldra
maar een historische herinnering meer wezen. Van Broedermin leeft, onder anderen,
nog een der verdienstelijkste en populairste leden, mijn oude vriend, de heer Jan
Sielbo, die zoo dikwerf Minard's zaal deed daveren van het uitbundig gelach en van
de oorverdoovende toejuichingen, die hij door zijn boertig spel, dat zoo vol natuur
en eenvoud was, aan het publiek ontlokte.
De heer Sielbo had met zorg en eerbied de oorkonden van Broedermin bewaard,
die heel de geschiedenis van dien kring bevatten. Voór een viertal jaren had een oud
medelid hem een goed deel dier papieren ter inzage gevraagd; toen die persoon stierf,
waren deze stukken spoorloos verdwenen. Laat ons hopen dat de heer Sielbo
schikkingen zal nemen, opdat de overblijvende reliquiën en papieren van dien eens
beroemden kring naar stads archieven zouden gaan.
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IX.
Nederlandsche leergang aan de hoogeschool.
Een man, wiens loopbaan ik, in mijne jongelingsjaren, met de meeste belangstelling
gadesloeg, was Pieter Lebrocquy. Na de jaren 30 was zijn naam een tijd lang in aller
mond te Gent, waar hij om zijne grondige geleerdheid en om zijne snedige,
onversaagde pen, goed aangeschreven stond. Voor ons, Vlaamschgezinden, klom
zijne waarde nog sterk door zijne gloeiende Nederlandschgezindheid.
In 1797 te Gent geboren, voerde Lebrocquy reeds jong de pen. In 1816 verscheen
bij De Goesin een boekje, onder den titel van: ‘Les Amours d'Hylas’, waarin de gekste
liefdesavonturen worden toegedicht aan den held, die zijn smoorlijk opgeschroefde
minnebrieven onderteekent met de letters H.L. Dit alles, eene sappige
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spotternij op een leerling uit het rijkscollege, H. Lemaire1), was het werk van drie
zijner schoolmakkers, H. Metdepenningen, P. Lebrocquy en A. van Lokeren.
Hoewel advocaat, had Lebrocquy nooit trek gevoeld voor den tabbaard. Zijne
vurige ziel voelde zich in den tempel van Themis niet thuis, zijne pen was hem een
nooit rustend wapen ter verdediging zijner gedachten.
Na van 1823 tot 1829 werkzaam te zijn geweest aan een zestal zoo Vlaamsche als
Fransche dagbladen, waarin hij de verguizers van het koninkrijk der Nederlanden
duchtig te woord stond, werd hij in de rampzalige dagen van 1830 gehecht aan le
Messager de Gand, den stouten tolk van het Gentsche Oranjisme.
In die beroerlijke oogenblikken stond hij met koenheid zijn stuk. Men weet hoe
de patriotten tot tweemaal toe de werkhuizen van den Messager gingen verwoesten.
Lebrocquy liep hierbij levensgevaar, doch wist bij middel eener verkleeding Rijsel
te bereiken, waar zich eene colonie van omtrent zestig Oranjistische Gentenaars had
gevestigd2). Lebrocquy reisde heen en weer uit Rijsel naar Gent, en hij had den moed
op het puin der verwoeste werkhuizen, het eerste nummer van den herverschijnenden
Messager op te stellen.
Oranjist in de ziel, werkte hij met volharding en zelfopoffering, om het koninkrijk
der Nederlanden weer tot stand te brengen.
In 1832 verliet hij dit blad, om te Antwerpen hoofdopsteller te worden aan het
Oranjistisch blad Journal du Commerce d'Anvers, wat hij bleef tot in 1838. Maar
van lieverlede was het oranjisme te Antwerpen deerlijk

1) H. Lemaire werd een zeer geleerd man, die als hoogleeraar der hoogere wiskunde te Luik
ging onderwijzen, en ook goede letterkundige werken in het Nederlandsch en het Fransch
naliet.
2) Zie Notice sur P. Lebrocquy in de Revue trimestrielle, juli 1864.
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aan 't koelen gegaan en Lebrocquy, die vader van verscheidene kinderen was en geen
ander middel van bestaan had dan zijn pen, kwam terug naar Gent, de eenige stad
waar het oranjisme nog flink stand hield, om er hoofdopsteller te worden van le
Messager te zamen met den heer de Brialmont.
Hardnekkig werd hier voortgestreden voor de goede zaak; doch Lebrocquy had
niet genoeg aan de polemiek in zijn blad; van hem gingen tal van Vlaamsche en
Fransche schotschriften en liedjes uit, terwijl hij als politiek leider steeds te vinden
was op veelvuldige banketten, geheime en openbare vergaderingen, en zelfs nog al
eens in botsingen gemengd geraakte. Een tijd lang was hij te Gent een man met
wezenlijke populariteit, vooral na het verschijnen zijner Dulle Griet (1839), eene
verzameling van bijtende liedjes, bestemd om bij het volk afkeer tegen het Belgisch
beheer op te wekken, en die op straat, in de herbergen, overal werden gezongen.
Elkeen kende de liedjes van Pierke, zoo werd Lebrocquy bij het volk geheeten, een
zonderlinge bijnaam voorwaar, daar hij, die hem droeg, een man was van hoogen en
kloeken lichaamsbouw.
Eindelijk begon er ook te Gent verflauwing in het oranjisme te komen! Hoe kon
het anders? In 1839 had Willem I het verdrag van Londen geteekend; toen die mare
te Gent toekwam, gingen er onder 's vorsten trouwste aanhangers kreten van woede
en verontwaardiging op; menigeen verweet het hem als eene lafheid. Een kern
mannen, de onbuigzamen, met Metdepenningen aan het hoofd, gaven nog den moed
niet op en wilden toch den kamp ter herstelling van het groote koninkrijk der
Nederlanden voortzetten. Zij rekenden op de misslagen van het Belgisch staatsbestuur;
misschien kon eene of andere gebeurtenis, het toeval, hun troef in
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de hand geven, en als uiterste middel bleef dan nog eene samenzwering, waaraan in
1839 en 1840 gedacht en gewerkt werd, onder anderen door een paar generaals en
een nog al groot getal officieren van het Belgisch leger die zich verbonden hadden
aan de uitbarsting werkzaam deel te nemen. Koning Willem zelf was niet vreemd
aan dit plan; hij ondersteunde geldelijk de oranjistische diensten hier te lande.
Doch, de meeste Gentsche antirevolutionairen oordeelden er anders over en vonden
het gek zich nu nog meer oranjistisch te willen toonen dan Oranje zelf. Ten andere,
eene omkeering was allengs in de gemoederen gekomen. Korts na 1830, waren te
Gent de hoogere standen en het volk het eens in hunnen haat tegen het nieuwe bestuur;
maar, na een achttal jaren, hadden de patriotten reeds meerderen invloed op het volk
weten te verkrijgen, en zoo kwam het, dat de oranjisten meest allen tot de rijke
burgerij behoorende, in weerwil van hunne taaie politieke volharding, begonnen
alleen te staan en niet meer op de massa konden rekenen, wier hulp hun onontbeerlijk
was om hun plan, de omverwerping van het Brusselsche kraam, ten uitvoer te brengen.
In Lebrocquy's Souvenirs d'un ex-journaliste (1820 tot 1841), komen er zeer
wetenswaardige bijzonderheden voor over de mannen en gebeurtenissen gedurende
dat sterk bewogen tijdperk onzer geschiedenis. Vooral over het uitsterven van het
oranjisme te Gent is daaruit veel te leeren. Lebrocquy vertelt hoe hij, de rotsvaste,
zelf aan het wankelen werd gebracht door al de afvalligheid rondom hem. Luister,
hoe gemoedelijk en wrevelig tevens de ontgoochelde kamper in zijn Souvenirs over
het wegbrokkelen en instorten zijner zoetste zielsdroomen spreekt:
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L'orangisme avait fait de la gastronomie un moyen politique. L'opposition
anti-révolutionnaire multipliait les banquets à l'infini. Pour reconstruire le royaume
des Pays-Bas, nous avons prodigieusement mangé, et bu à proportion. Nous étions
beaux à table, au dessert nous étions sublimes. A nous voir et à nous entendre, on
eut dit que nous avions derrière nous trois cent mille partisans armés, on aurait juré
que la restauration allait se faire le lendemain. Si l'intégrité des dix-huit provinces
avait pu être sauvée en dînant, certes, les dîners orangistes l'eussent sauvée.
J'avais fourni pour ces sortes d'occasions un contingent nombreux de chansons tant
flamandes que françaises, que l'on ne se lassait pas de me faire répéter, malgré la
voix de charivari dont la nature m'a fait cadeau.
A l'une de ces dernières réunions gastronomiques, la dernière où j'aidai à travailler
à la restauration (c'était à la fin de 1840), on me pria, comme de coutume, de faire
entendre quelque refrain de ma façon. J'obéis en chantant une chanson en l'honneur
de Guillaume I, où se trouve ce couplet:
Reine des mers, reine de l'industrie
Comme Nassau, quinze ans, nous la fit voir,
Aux pieds d'un moine abaisser la patrie!
Non, jusque-là nous ne pouvons déchoir.
Nous voulons tout ce que veut le grand homme
Londre et Paris ont beau nous désunir,
Nous entonnons, en bénissant Guillaume,
Chant d'espérance et chant de souvenir.

Il y eut de l'hésitation cette fois pour répéter le refrain, on se regardait en échangeant
des sourires significatifs.
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En effet, Guillaume avait donné raison à Londres et à Paris en signant le traité; le
grand homme venait d'abdiquer. Cependant, on ne dit rien et la chanson s'acheva
sans interruption, mais aussi sans l'entrain accoutumé. Cependant, après quelques
verres de champagne, plus tard, on revint à la charge. Je fus sollicité de chanter de
nouveau. Pour ne pas tomber sur une chanson qui jurât si fort avec les circonstances
nouvelles, je repassai rapidement dans mon esprit tout mon répertoire. La Gantoise
me parut encore supportable; je la chantai. Malheureusement je n'avais pas assez fait
attention au couplet final, qui est celui-ci:
Gand, ma patrie, ô ruche bourdonnante!
Fidèle aux lois, au travail, au bon sens,
Garde tes moeurs, ta foi persévérante,
Tu brûleras encore un pur encens.
Car Nassau veille; à sa mâle parole
La liberté redescendra des cieux:
En attendant, honte à la vaine idole;
Je suis Gantois, j'honore d'autres dieux.

Aux mots de car Nassau veille, mes auditeurs n'y tinrent plus. Je fus interrompu par
des exclamations et der rires partis de tous les coins de la table (Il n'y avait là ni
Metdepenningen ni Brébart pour étouffer cette protestation irrévérencieuse contre
leur système).
Décidément, s'écria l'un des convives, avec nos rêves de restauration nous sommes
des fous. Nassau ne veille plus, il dort tranquillement à Berlin; faisons en autant à
Gand.
Sat patrioe Priamoque datum, ajouta un jeune stagiaire de notre barreau; et il
traduisit: Assez causé du royaume des Pays-Bas et du vieux Guillaume. - Buvons,
plus de politique, chantons le vin et l'amour.
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Et les couplets bachiques et érotiques remplacèrent les chants orangistes.
Je le demande, y avait-il exaltation politique capable de résister à de pareils
calmants? Pouvais-je seul conserver mon ardeur et mon enthousiasme au milieu de
tous mes amis refroidis et désillusionnés?’
De vrijmetselaarsloge le Septentrion diende gewoonlijk tot tempel voor die aan 't
vaderland en aan Comus gewijde offeringen.
Degenen, die thans verdere pogingen tot eene restauratie als onzinnig beschouwden,
gingen nu eene nieuwe groep vormen, die der redelijke oranjisten, gelijk Lebrocquy
ze noemde. Een vennootschap werd onder hen gevormd, tot het stichten van een
dagblad, le Réveil de Gand (1841). Lebrocquy, die er hoofdopsteller van was, vertelt
dat hij onder zijne inschrijvers 200 oranjisten telde, la fine fleur du parti; fabrikanten,
kooplieden, grondeigenaars, gemeenteraadsleden, advocaten, notarissen, geneesheeren.
De toegezegde inschrijvingen zouden 40.000 frank beloopen, maar, op het beslissend
oogenblik, kwam er nauwelijks 10.000 frank bijeen, wat Lebrocquy toeschrijft aan
de vrees, die de aanhang van Metdepenningen en de Messager inboezemden.
De Réveil verklaarde op te treden als tolk van hen die, bukkende voor de macht
der feiten, den bestaanden staat van zaken aanvaardden en samen wilden werken met
alle treffelijke onafhankelijke lieden, om uit den nieuwen toestand het meest mogelijke
nut te trekken.
Hoewel nog oranjistisch getint, was de Réveil een grondwettelijk oppositieblad.
Weldra zou de Messager denzelfden toon aanslaan, en na het liberaal congres van
1846 zou hij de tolk der grondwettelijke liberale partij te Gent wezen. Daarmede was
het oranjisme in de Arteveldenstad voor goed uitgestorven, daarmede de
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flere, zoo lang en zoo moedig volgehouden wederstand der Gentenaren tegen het
werk van 1830 geëindigd.
De Réveil had een geweldigen vijand gevonden aan den Messager, en vooral
Lebrocquy werd op eene onbarmhartige wijze aangerand en gehoond. Daarin ligt
eene uitlegging, zoo niet eene verschooning van de even ruwe wijze, waarop hij den
achtbaren Metdepenningen en anderen onder zijne vroegere medestrijders toetakelt
in zijne Souvenirs. Velen te Gent keerden hem om die aanrandingen den rug toe.
Het was bij gelegenheid van het verschijnen van le Réveil dat ik voor het eerst met
Lebrocquy in aanraking kwam. Hij onderhield goede betrekkingen met den heer
Désiré Vanderhaeghen, eigenaar der Gazette van Gent, bij wien ik werkte en van
wien hij had bekomen dat ik, in stonden van drukte, als letterzetter een handje zou
gaan toesteken aan het nieuwe blad. Daar kon ik eene vrij zonderlinge hebbelijkheid
van Lebrocquy waarnemen. De redactiekamer kon van op de drukkerij gezien
worden1). Toen hij zou aan 't werk gaan, stond hij eerst wat te peinzen. Dan, plotseling,
stak hij de gevouwen handen scherp vooruit, begon die te wrijven en den hals
buigende, zette hij het op eenen driftig snellen loop, de kamer in alle richtingen
doorkruisende. Dan een poos geschreven, dan weer recht en een tijdje gepeinsd, en
andermaal hervatte hij zijnen ijldraf. 't Was als of elke geweldige wieling in den geest
hem ongenadig voortzweepte. Ik weet het, menig schrijver heeft zoo een of anderen
vreemden tic onder het werken; maar van zulk schouwspel kon ik de verbaasde oogen
niet afwenden.

1) De drukkerij en de bureelen van le Réveil waren gevestigd in het huis op den hoek der Zonneen Veldstraat, nu Café du Midi.
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De onderneming van le Réveil, welk blad maar weinige maanden leefde, liep uit op
eene financiëele ramp voor Lebrocquy, waarvan hij de gevolgen gevoelde tot het
einde zijns levens, 1864.
Na dien tegenslag, ging hij Brussel bewonen, waar hij eenigen tijd aan
l'Observateur medewerkte, doch zich meer op louter letterkundigen arbeid zou
toeleggen. Van dit tijdstip dagteekent zijn prachtige Fransche vertaling van Nolet's
dichtstuk Ambiorix, die later gevolgd wordt door de even fraaie vertaling eener brok
uit Ledegancks Drie Zustersteden. Hij springt de Nederlandsche letteren ter hulp,
door zijn te dien tijde hooggeroemd werk: Analogies linguistiques du Flamand avec
les autres idiomes d'origine teutonique (1845).
Reeds sedert lang hadden die van Gent krachtdadig en onverpoosd aangedrongen
om van het staatsbestuur te bekomen dat een leergang van Nederlandsche Letterkunde
bij de Gentsche Hoogeschool zou ingericht worden. Het Vlaamsch Gezelschap werd
in die poging krachtig geholpen door eene schaar studenten, die van onzen kring deel
maakten, en vertoogschrift op vertoogschrift naar Brussel zonden, om zulken leergang
te verkrijgen.
Eindelijk zou er iets van komen. De heer minister Van de Weyer, besloot tot het
inrichten van een Vlaamschen leergang, en droeg dien op aan Lebrocquy, die
wezenlijk in nood verkeerde.
Van de Weyer pleegde dus eene dubbel goede daad, hij deed gedeeltelijk recht
aan onze billijke eischen, en gaf tevens den talentvollen titularis vooruitzicht op een
betrekking, die hem een eerlijk bestaan zou verschaffen.
Wij zeggen vooruitzicht, inderdaad Lebrocquy zou voorloopig een vrijen, dus
onbezoldigden leergang geven.
Het ministeriëel besluit luidde dat de leergang zou
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wezen ‘een vergelijkingsleergang van Noordsche talen en letterkunde met het
Vlaamsch.’
Lebrocquy opende zijnen leergang op Zaterdag 16 Mei 1846, in tegenwoordigheid
van een zeer talrijk publiek, waaronder de rector en verscheidene hoogleeraren, een
groot deel studenten, en de voornaamste letterkundigen van Gent, Brussel en
Antwerpen.
In zijne kernige inwijdingsrede beperkte de geleerde spreker zich niet bij
beschouwingen en uitweidingen over den rijkdom en de fraaiheid der Germaansche
letteren; onbeschroomd hief hij de Vlaamsche vlag omhoog, en wierp den Le Leliaarts
den Klauwaartshandschoen naar het gezicht.
Dat eerste Vlaamsch woord, dat sedert 1830 hier in den tempel der wetenschap
klonk, was waardig en koen en maakte diepen indruk.
Wij weerstaan niet aan den lust hier het geraamte dier redevoering1) op te nemen;
en de brok waarop wij doelen; zij zullen door de Vlaamsche vrienden met genoegen
gelezen worden, en bovendien Lebrocquy's woorden zijn nog gansch actualiteit.
Professor Lebrocquy heeft de noodzakelykheid der studie, waerover zyn
leergang loopt, doelmatig en volledig bewezen; hy heeft gezeid, dat dezelve
hoofdzakelyk bestemd was om practisch te zyn, maer dat hij dien echter
ook, als ter Hoogeschool, gegeven, op eene wetenschappelyke en
letterkundige wyze meent te moeten ontwikkelen. Hy heeft zich insgelyks
opgehouden met de drogredenen in den grond te booren der vyanden van
de Vlaemsche tael en zaek, die beweeren dat het Vlaemsch sterft, en sterven
moet, en wel omdat het slechts op een klein bekrompen grondgebied leeft,
omdat het hard en ruw is, omdat het ongeschikt voorkomt ter behandeling
van wysgeerige en wetenschappelyke stoffen. De Professor heeft
opgerekend hoe vele millioenen zielen het Vlaemsch, of eene er sterk naer
zweemende spraek, gebruiken; hy heeft eenige proza uit oude en levende
schryvers medegedeeld, die van eene zangerige zachtheid zyn; en eindelyk
heeft hy getoond, dat de tael

1) Gazette van Gent, 21 Mei 1846.
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oorspronkelyk en tot geen gedwongen leeningen verpligt zynde, by uitstek
geschikt is om ten volksonderwyze aangewend te worden.
‘Om een der verscheidene woorden, door den heer Lebrocquy opgegeven
aen te halen, bepalen wy ons bij 't woord concave en convexe, bij ons
holrond en bolrond. Zyne Ed. heeft getoond hoe gemakkelyk het voor
allen is die het goed verstand gehad hebben hunne moedertael niet te
verzuimen, om zich den toegang tot de schatten der Noordsche talen te
zien ontsluiten, en hoe daartoe voor eenige talen enkele dagen, voor
anderen enkele weken of maanden toereikend zyn. Hy heeft tevens de
vergelykende taelstudie als eene bron van kunstvermaek en oplossing van
letter- of geschiedkundige vraegpunten doen aenschouwen: zoo heeft hy
de gedachte geopperd, dat het woord rym in 't Yslandsch klank, weêrklank
beteekenend, denkelyk aan dit volk zynen oorsprong ten minste, zyne
benaming te danken hebbe. Hy heeft gesloten met een overzicht van zyne
te geven lessen, waerin hy zal spreken over de vorming der talen, de
verdeeling der europeesche spraken, de oude en levende germaensche
talen, de echte leerwyze van afgeleide en nietafgeleide talen, en waerin
hy het geschiedverhael van elke letterkunde, die tot zyn ontwerp behoort
zal mededeelen.
Tot slotrede heeft de redenaer uitgeweid over het vaderlandsch nut dat hy,
byzonderlijk voor de vlaemsche Belgen, hoopt te kunnen stichten. ‘Myne
heeren, heeft hy uitgeroepen, de knods en 't zwaerd des vreemdelings
bedreigt thans ons volksbestaen niet meer, maer de parysche pers en die
van ontaerde kinderen des vaderlands, doet zulks. Onze voorvaderen wisten
telkens den stoffelyken aenval van den vreemde met eene zegeryke hand
af te wenden; en de Leliaerts verbleekten by de grootheid der Klauwaerts.
Er zyn nog Leliaerts onder ons: wenschen wy allen, wy allen, mannen van
't Noorden, die nooit voor 't Zuiden gebukt lagen, dat even als altyd, de
zege den Leeuw blyve.’
De Gazette van Gent gaf een uitgebreid verslag over die heugelijke gebeurtenis.
‘Sedert zestien jaer,’ schrijft zij, ‘daelde er geene Nederduitsche1) stem meer van

1) Opmerkelijk is het dat het woord Nederlandsch toen algemeen vermeden werd, misschien
wel om geen schijn van gelijk te geven aan diegenen onzer tegenstrevers, die (gelijk er nu
nog zijn) ons voor “Hollandschgezinden” wilden doen doorgaan. Eerst sprak men enkel van
Vlaamsche taal, dan kwam men een stap nader tot de echtheid met de benaming Nederduitsch,
totdat eindelijk, na het aanvaarden van de eenheid van spelling voor Noord en Zuid, men
meer algemeen Nederlandsche taal begon te schrijven. Thans wordt die laatste benaming
gansch officiëel, mits zij in het Beknopt verslag der Kamerzittingen wordt gebezigd (Zie:
zittijd 1888-1889: “De heeren.... leggen hunnen eed in het Nederlandsch af.”)
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den professorsstoel dien hy beklommen heeft! Die omstandigheid schynt ons van
het grootste gewicht...’
Ik verlette nog al een kwaartje dag op den werkwinkel, om de eerste dier
Nederlandsche lessen bij te wonen. Met hoeveel gloed trachtte de leeraar zijne
overtuiging door zijne toehoorders te doen deelen. Zijn woord oefende eenen diepen
invloed op mijne jonge ziel, en stellig heeft het bijgedragen om de gehechtheid aan
ons Nederland, aan onze taal en aan onze letteren, in mij kloeken wortel te doen
schieten.
Of Lebrocquy in het vervolg zijne lessen in het Nederlandsch bleef geven,
betwijfelen wij; althans, gemelde Gazette kondigde aan, dat de professor besloten
had, ‘gedurende eenigen tijd, den leergang, buiten de aanhalingen, in het Fransch te
geven.’
Echter vinden wij een stellig bewijs dat hij wel voornemens was het Nederlandsch
daartoe te gebruiken in de titels van verscheidene leerboeken, ten dienste van zijn
cursus, die hij meende te schrijven en uit te geven.
Bij den boekhandelaar Hoste, te Gent, verscheen het Prospectus van eene eerste
serie leerboeken1), door Professor Lebrocquy uit te geven, en welke zou bestaan uit
deze:
1o. Eene verzameling van uittreksels in de onderscheidene, zoo oude als nieuwe
talen van germaenschen oorsprong, meso-gotisch, anglo-saksisch, oud-saksisch,
engelsch, schotsch, hoog- en nederduitsch, vlaemsch, hollandsch, friesch, yslandsch,
deensch, zweedsch, noorweegsch. Met voorrede, aenteekeningen en vertaling in

1) In alles negen boekdeelen.
Er zal, te beginnen met den 1n January 1847, om de drie maanden, een boekdeel in 8o
verschijnen; zoodat de geheele serie in omtrent twee jaren zal uitgegeven zijn.
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't vlaemsch; overigens lysten van gelykmatige woorden in sanscrietsch en zendsch
of oud persisch.
2o. Eene hoogduitsche spraekkunst.
3o. Eene engelsche spraekkunst, gevolgd door eenige aenmerkingen op den
schotschen tongval.
4o en 5o. Een hoogduitsch-vlaemsch en een vlaemsch-hoogduitsch woordenboek.
6o en 7o, Een engelsch-vlaemsch woordenboek, houdende de schotsche woorden,
voornamelijk in Walter Scott en Burns verzameld. Een vlaamsch-engelsch
woordenboek.
7o. Eene hoogduitsche bloemlezing of keus van uittreksels, in proza en verzen,
der beste in Duitschland gedrukte werken. Met aenteekeningen.
9o. Eene engelsche bloemlezing, met eenige stukken in den schotschen tongval.
Met aenteekeningen.
Lebrocquy had waarlijk geen kans. Gedurende drie jaar bleef hij, de onbemiddelde,
steeds onbezoldigd zijne merkwaardige lessen voortgeven. De Vlaamsche strijders
spanden hunne beste krachten in, om hem officiëel te doen aanstellen, maar alles te
vergeefs. Het ministerie Van de Weyer was intusschen omgeworpen, en van Rogier,
zijn opvolger, die zoo dikwijls van Lebrocquy's doornige striemen had gevoeld, was
er voor hem of voor ons natuurlijk niets te verwachten.
Lebrocquy verliet eindelijk Gent; van 1848 tot 1851 was hij hoofdopsteller van
de Brugsche Patrie, en ging daarna zijn sterkbewogen loopbaan eindigen als leeraar
van de rhetorica, bij het stedelijk college te Nyvel.
Zijn naam verdient bij de strijders voor het Vlaamsche recht in eere gehouden te
worden; hij was een man met kruim in het lijf en ‘wien echt Nederlandsch bloed in
de aderen vloeide.’
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Te veel schijnt mij dit reeds vergeten te zijn geworden.
Onze taal was dus weder geheel en al uit de Hoogeschool gebannen! Geen moed
verloren en weer aan het werk! In ons Vlaamsch Gezelschap kwam de Nederlandsche
leergang bijna elke zitting ter sprake en vooral werd aangedrongen bij Pieter De
Decker, ons medelid, om in zijne hoedanigheid van volksvertegenwoordiger, bij elke
gelegenheid in de Kamer voor die zaak op de bres te springen. Van mijnen kant deed
ik in de Gazette van Gent, waarvan ik intusschen hoofdopsteller was geworden, mijn
best om die pogingen te doen gelukken.
Ondertusschen was de Vlaamsche geest wakker geworden bij de studenten der
Gentsche Hoogeschool. In Februari 1852 hadden zij een Vlaamsch Genootschap
gesticht, dat te rekenen van 1854 een Jaerboeksken uitgaf, korten tijd nadien het
‘Taalminnend studenten-genootschap’ onder kenspreuk 't Zal wel gaan werd en te
rekenen van 1855 den Studenten-Almanak liet verschijnen. In de laatste dagen van
October 1853 begaven zich eenige dier Vlaamschgezinde studenten bij den rector
der Hoogeschool om zijn bemiddeling te vragen ten einde te bekomen dat het artikel
der wetten van 1835 en 1849, bij welke bepaald werd dat in de faculteit van
Wijsbegeerte en Letteren zoowel de Nederlandsche als de Fransche letterkunde zou
onderwezen worden, werde uitgevoerd. Eenige dagen later werd naar den minister
van Binnenlandsche zaken eene petitie in denzelfden zin gezonden, welke door meer
dan honderd studenten uit de verschillende faculteiten was onderteekend. Dit baatte
en zoo werd dan eindelijk vijf jaar na het sluiten van Lebrocquy's leergang de onwil
van het ministerie gebroken.
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De zeer gewichtige Kamerzitting van 7 Februari 1854 deed de zaak ten onzen
voordeele keeren. De heer Delehaye, ondersteund door den heer Perceval,
vertegenwoordiger van Mechelen, drong ten krachtigste aan op het inrichten van een
Nederlandschen leergang bij de Gentsche hoogeschool, er bijvoegende dat het
bespottelijk was zulken leergang aan Luik te geven, en de hoogeschool der hoofdstad
van Vlaanderen er van beroofd te houden.
Minister Piercot, met de gewone Waalsche sluwheid, antwoordde, dat zoo de
Vlaamsche taal diende aangemoedigd te worden, het vooral daar was waar die taal
het minst wordt gebruikt; volgens Piercot's drogstelsel, dus beter in China dan in
Vlaanderen. Hij liet niet na partij te trekken uit het feit, dat Lebrocquy zijnen leergang
niet had kunnen volhouden; bij gebrek aan leerlingen, voegde hij er bij. Hij meldde
verder dat de Staat twee professors had gemachtigd - weêral een paaimiddel! - om
vrijelijk een cursus van Vlaamsche letterkunde te houden, en lukte die proef, dan
zou er een officieele leergang, met een bezoldigd professor ingericht worden.
Doch, onze vrienden in de Kamer lieten zich aan die nieuwe uitvlucht niet vangen.
De heer Verhaegen, de invloedrijke Brusselsche vertegenwoordiger, zegde dat de
Nederlandsche leergang niet te Luik maar te Gent moest gevestigd zijn, want stellig
is het Vlaamsch onze moedertaal en, voegde hij er met fierheid bij, ‘wat mij betreft,
ik reken het mij tot eer die taal voor moedertaal te hebben.’
Thans sprong onze vriend De Decker in het krijt en bestreed, in eene van
verontwaardiging en vaderlandsliefde gloeiende rede, de drogredenen van minister
Piercot. Hij verweet hem in 't voorbijgaan de door hem onlangs
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gedane benoeming van eenen opzichter van 't middelbaar onderwijs, die geen woord
Vlaamsch verstond. Wat betreft Lebrocquy's leergang, die was niet gesloten bij
gebrek aan studenten, gelijk Piercot beweerde, maar bij gebrek aan aanmoediging
en steun van wege de Regeering. Eindelijk verklaarde hij geenen vrede te hebben
met eene nieuwe proef bij middel van een vrijen cursus. En op beslissenden toon
stelde hij aan den minister de vraag: ‘Zult gij eenen officieelen leergang van
Vlaamsche letterkunde bij de Gentsche hoogeschool inrichten, ja of neen?’
Die redevoeringen oefenden zulken geweldigen indruk op de Kamer, dat Piercot,
in het nauw gebracht, verklaarde dat hij bereid was zulken leergang te stichten, indien
de Kamer hem daartoe de noodige gelden verleende. En op staanden voet werden
door deze de kredieten daartoe gestemd en behaalden wij alzoo na een jarenlangen
strijd onze eerste groote overwinning op het Walendom.
Met uitbundige vreugde werd die uitslag in het Vlaamsch Gezelschap vernomen.
Wij richtten dadelijk een banket in bij Van Dooren, een Vlaamschgezind
restauratiehouder in het Predikheerenstraatje, dat nu heeft plaats gemaakt voor de
verbreede Hoornstraat, en wat er daar dien avond getoast, gezongen en ook gedronken
werd, zal ik maar liefst niet vertellen. Ik weet nog wel dat ik er drie dagen nadien
nog pijn in mijn haar van had, en de meesten met mij.
In Augustus 1854 verscheen eindelijk in het Staatsblad de benoeming onzer
vrienden Serrure en Heremans; eerstgenoemde was gelast met den cursus van
geschiedenis, Heremans met dien van letterkunde.
Eenige dagen te voren had Piercot ons nog iets toegegeven, namelijk dat eindelijk
in het middelbaar onder-
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wijs ook een facultatieve prijskamp voor Nederlandsch zou worden uitgeschreven.
Den 6n November 1854 opende Serrure zijn lessen, drie dagen later kwam
Heremans aan de beurt. In grooten getale waren wij daarheen gegaan; de luide
toejuichingen, waarmede de leeraars bij het betreden van den spreekstoel werden
begroet, bewezen welke hooge beteekenis wij aan die gebeurtenis hechtten.
Gedurende langen tijd volgde ik hunne lessen. Onnoodig te zeggen dat beide
professors volkomen voor hunne taak berekend waren, en er zich op de lofbaarste
wijze van kweten, want blijkbaar was het hun niet alleen te doen om hunne
geleerdheid aan hunne toehoorders uit te deelen, maar meer nog om er overtuigde
strijders voor onze heilige zaak uit te vormen. Serrure's lessen waren heel
merkwaardig; immers hij had reeds sedert lang op het terrein onzer lettergeschiedenis
zijne sporen gewonnen; maar toch hij was de man niet om het geloof te verkondigen;
stellig wilde hij het, maar de natuur had hem met een scherp piepende stem bedeeld,
en dat hinderde aan de behagelijkheid zijner anders keurige lessen.
Jaak Heremans spande met zijne voordrachten weldra de kroon. Geboren
Antwerpenaar en ingeburgerde Gentenaar, had hij in zijn wezen en in zijn doen iets
van de vurigheid en de bewegelijkheid van den Sinjoor en daarop iets van de meerdere
beradenheid van den Stropdrager geënt. Man van uitstekenden kunstsmaak, fijne
kenner en kieskeurige ontleder in zake van Germaansche en bovenal van
Nederlandsche letteren, wist hij zijnen lessen zulke aantrekkelijkheid bij te zetten,
dat hij spoedig de lieveling der Vlaamsche studenten werd. Uit zijn warm woord
klonk de overredingsmacht van den apostel; geen citaat, geene ontleding deed hij,
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of het was er op berekend om tot in de ziel van zijnen toehoorder door te dringen,
ten einde hem liefde voor ons dierbaar Nederland, hem trouw en gehechtheid aan
eigen taal, eigen kunst en eigen zeden in te prenten.
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X.
De boekhandel.
(In een hoofdstuk getiteld ‘Mijn huwelijk,’ dat wij op verzoek der weduwe van onzen
vriend weglaten, verhaalt de schrijver benevens zijn liefdes-historie, hoe hij van
Pieter Geiregat, zijn mede-opsteller aan de Gazette van Gent, den boekhandel
overnam, dien deze had opgericht; hoe Mevr. Van der Haeghen hem het noodige
geld daartoe leende, en hem aldus in staat stelde de vrouw zijner keuze te huwen,
iets wat hij in 1855 deed.)
De handel, waarop ik mij nu zou toeleggen, was een vak, dat mij zou toelaten, nevens
mijne stoffelijke belangen, ook mijn ander levensdoel, het heropbeuren van den
Nederlandschen geest ten onzent te behartigen. Sedert tal van jaren waren de Fransche
boeken hier bij duizenden en duizenden
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verspreid geworden; vooral de spotprijs, waartegen Brusselsche firma's die afleverden,
had machtig bijgedragen, zelfs in de Vlaamsche gewesten, om de intellectueele maag
van het publiek op Franschen kost te zetten.
De nadruk werd op kolossalen voet gedreven. Aanzienlijke en hooggeplaatste
leden van regeering en wetgevende macht, bankiers en kapitalisten waren met hun
geld klaar om den nadruk op breede schaal te exploiteeren. Behalve de kleinere
firma's, vestigden zich te Brussel niet minder dan vijf groote fabrieken van nadruk,
waaronder drie met een kapitaal van een milioen frank. Gedurende 10 à 15 jaar werd
de heele wereld onder allerlei Fransche lectuur bedolven, en de eene firma trachtte
door goedkoope prijzen de andere de loef af te steken.
Nauwelijks was te Parijs de eerste aflevering van Thiers' Histoire du Consulat et
de l'Empire verschenen of een achttal firma's vielen er op en bijna gelijktijdig werden
daarvan omtrent 80.000 exemplaren op de markt gebracht. Van Mignet's Précis
verschenen 7 uitgaven; van Barante's, Histoire des ducs de Bourgogne, 8; van
Thierry's Conquête d'Angleterre, 6; van Villemain's Histoire de Cromwell, 6; van
Lamennais' Paroles d'un croyant, 6; van Béranger's Chansons, 9. Wat er nagedrukt
werd aan romans van Dumas, Sue, Sand, de Balzac en anderen is bijna niet te
berekenen; de groote Fransche tijdschriften, als Revue Britannique en Revue de Paris,
werden eveneens nagedrukt met een verbazenden spoed, en wat ginder 30 frank
kostte werd hier voor 18 à 20 frank geleverd. De nadrukken vermoordden van
lieverlede elkander: gaf de eene heden een boek uit voor 3 frank, morgen verscheen
een ander voor fr. 1,50, terwijl een derde het aanbood voor 75 centiemen.
Veel daarvan ging naar het buitenland. Zoo werd be-

Willem Rogghé, Gedenkbladen

216
rekend dat in geldwaarde aan Belgische nadrukken werd uitgevoerd onder andere:
in 1844 voor 1,358,475 frs; in 1845 voor frs. 1,667,131 en in 1848 voor frs. 1,228,224.
Dit duurde tot in 1854 toen een verdrag met Frankrijk werd gesloten, dat den nadruk
den genadeslag toebracht.
Men kan afmeten wat afbreuk hierdoor aan onze eigene letterkunde en den
Vlaamschen geest was toegebracht. Voeg daarbij een zoo goed als geheel Fransch
middelbaar en hooger onderwijs en men zal de hoofdoorzaken bijeen hebben, die
maakten dat er hier schier geen zin of geen vraag naar Nederlandsche lectuur meer
bestond.
Ook nadruk van Hollandsche boeken, doch op mindere schaal werd hier gepleegd.
Van Dieren, uit Antwerpen, gaf het eerste groot werk uit, namelijk Weiland's
Nederlandsch Woordenboek; andere firma's uit Gent, Antwerpen en Kortrijk volgden
dit voorbeeld en zoo zagen hier opvolgend de werken van Tollens, Toussaint, Helmers,
Van Lennep, Van der Palm, Hazebroeck, Beets, Schimmel en anderen tegen merkelijk
lagere prijzen dan de oorspronkelijke drukken, het licht. In Holland bezondigde men
zich soms ook wel aan nadruk van Vlaamsche schrijvers; zoo verscheen te Arnhem
een nadruk van Conscience's Baes Gansendonck, doch met verhollandsching van
den tekst, wat natuurlijk aan het eigenaardige van den trant schaadde.
Dit duurde van 1843 tot 1853 toen een tractaat tusschen Holland en België ook
een einde aan dit misbruik stelde.
Wij Vlaamschgezinden, vonden die practijk wel oneerlijk; doch langs eenen
anderen kant verheugden wij er ons over dewijl op die wijze toch nog van tijd tot
tijd een goed Nederlandsch boek hier in omloop werd ge-
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bracht. Onze Vlaamsche litteratuur was toen toch zoo pover.
Nu zou ik het beproeven om nevens Vlaamsche ook meer Hollandsche boeken
aan den man te brengen. In heel Vlaamsch België bestond er maar één boekhandel,
waar men een degelijk Hollandsch werk kon te koop vinden, het was bij Hoste te
Gent. Doch die belangrijke firma was toen hoofdzakelijk een Fransche boekhandel.
Het scheen mij dat er hier een ruim veld te ontginnen lag.
Ik had een huis gehuurd op den Kalenderberg, een dier ouderwetsche gebouwen,
met spits en trapgevel, gelijk er toen te Gent nog zooveel bestonden; het was zoo
wat bouwvallig, maar als winkelhuis bijzonder goed gelegen. Mijn boekhandel opende
ik in het begin van 1856. De eerste kooper was de heer Minnaert, toen pas uit de
Normaalschool van Lier gekomen en later stadsschoolopziener te Gent. Hij bleef mij
niet alleen een trouwe klant maar tevens ons hartelijke vriend. Mijn vrouwtje, wier
geest nog al in de sprookjeswereld gaat vermeien, zegt nog altijd: ‘'t Is de handgifte1)
van vriend Minnaert, die ons zegen heeft aangebracht.’
Mijn handel, vooral in Hollandsche boeken, nam dadelijk uitbreiding, dank zij
den steun, dien ik bij mijne Vlaamsche vrienden vond. Ik ving ook op een gunstig
oogenblik aan.
De eerste wereldtentoonstelling te Londen in 1851, had aan de Nederlandsche
uitgevers gelegenheid gegeven om vast te stellen, hoe verachterd zij waren in de
‘Kunst van het boek.’ Engeland, Frankrijk en Duitschland schitterden er op dit gebied;
in prachtige kasten hadden de groote uitgevers hunne fondswerken, keurig

1) 't Eerste geld dat een winkelier ontvangt.
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gebonden tentoongesteld en in een bijgelegden Catalogus omschreven. Wat was
Holland en België klein tegenover deze reusachtige toongevers!
't Was eene soort van vernedering, die vooral door de Hollandsche uitgevers
gevoeld werd, maar die als een opwekkende spoorslag op hen werkte.
Het was op die tentoonstelling dat de snelpersen voor de vermenigvuldiging en
de toepassing van photographie en van galvanoplastiek op de illustratie van boeken
en dagbladen, als 't ware, eene omwenteling in de drukkunst aanduidden.
Met hun practischen geest hadden de Hollanders ontwaard waar de schoen hun
neep. Al spoedig zou de onhebbelijke vorm hunner boeken met hun ruig papier,
grove letter en onsmakelijke omslagen plaats maken voor zwieriger bewerking;
weldra werd op nieuwe uitgaven meer de aandacht van het publiek getrokken, bij
middel van plakbrieven, prospectussen en catalogussen. Voor het adverteeren werden
groote opofferingen gedaan; er waren uitgevers, die jaarlijks 3 à 4000 gulden aan
advertentiën betaalden.
Op de wereldtentoonstelling van Parijs, vier jaar na die van Londen geopend,
toonde de Hollandsche boekhandel reeds hoe hij zich had opgebeurd: 1460
boekwerken waren er heengezonden, waarvan, bij gebrek aan plaats, enkel een paar
honderd konden uitgestald worden. De inzending, die 112 firma's vertegenwoordigde,
werd zoo verdienstelijk bevonden, dat haar eene zilveren medaille van 1e klas was
toegekend Nu zou de Hollandsche boekhandel nog breeder zijne vleugelen uitslaan.
Al dadelijk ondernam ik eene handelsreis in Holland, knoopte er betrekkingen aan
met de voornaamste uitgevers en ontving van hen lessen en wenken, die mij op den
goeden weg hielpen.
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Ik verkreeg in mijnen handel onverhoopt goede uitslagen. Een vrij groot getal wist
ik te plaatsen van aanzienlijke werken, als van Streckfuss' Geschiedenis der wereld;
Schlösser's Geschiedenis der 18e eeuw, Gervinus' Geschiedenis der 19e eeuw, Tollens'
Dichtwerken, Humboldt's Reizen in Amerika, Motley's Opkomst der Nederlandsche
Republiek, Kramers' Woordenboek, de Guldenseditie, Bilderdijk's compleete
dichtwerken1), van Lennep's Romantische en poetische werken2), de Genestet's
Gedichten3), Jules Verne's Wonderreizen4).
Nog beter slaagde ik met de groote geïllustreerde uitgaven, als met Cats' werken
in royaal 8o formaat met staalgravuren van Kaiser, prijs ongeveer fr. 100, waarvan
ik rond de 500 ex. plaatste; Hofdijk's Ons Voorgeslacht, Doré's Bijbel, De Aarde en
hare volkeren5), Geschiedenis van den oorlog in 18706), Vondel's werken

1) Een staaltje onder honderden van den ondernemingsgeest der Hollandsche uitgevers. Het
copierecht van Bilderdijk's Gedichten behoorde aan talrijke firma's; de uitgever Kruseman
moest met dezer afkoop beginnen, wat hem op eene som van 8000 gl. te staan kwam. De
gezamenlijke kosten der uitgave bedroegen 75,000 gl. voor eene oplaag van 1800 ex. Zooals
men weet bezorgde Da Costa deze uitgave; Kruseman-bezit meer dan 400 brieven van dezes
hand.
2) De eerste oplaag van Van Lennep's gezamentlijke werken bedroeg voor de romans 3250 en
voor de poezie 2500 ex. Op eene betrekkelijk korte tusschenruimte werden van Lennep's
3)

4)

5)
6)

werken nog tweemaal herdrukt, eens in royaal 8o en eens in klein 8o.
Van de Genestet werden van 1868-70 in vier oplagen niet minder dan 26000 ex. verkocht.
De Maatschappij Elsevier kocht daarna het copierecht voor 13,122 gl. en legde in 1879 eene
nieuwe oplaag van 15,000 ex. aan.
Van Santen gaf met groot welslagen eene eerste reeks der Wonderreizen uit; op zijne
fondsveiling werden de overblijvende 22,000 deelen met de clichés verkocht voor 33.000
gl. In verschillige uitgaven werden van die reizen gedrukt en grootendeels verkocht het
verbazende cijfer van twee honderd vijftig duizend deelen.
Op dit tijdschrift waren er van het eerste jaar af 10.000 inschrijvers. Deze uitgaaf kostte aan
Kruseman van 1865 tot 1877, 282,800 gl.
Sijthoff drukte daarvan 50,000 ex.
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verzameld door Van Lennep1) en meer andere, van alle welke ik aanzienlijke getallen
aan den man hielp Bedreven colporteurs door de uitgevers herwaarts gezonden,
duwden niet weinig aan het wiel van den wagen. Ik plaatste ook een onverwacht
groot getal ex. van de Vries' groot Woordenboek der Nederlandsche Taal.
Vlaamsche uitgaven van eenig belang waren uitzonderingen, gewichtige zaken
echter deed de firma Van Dieren, die de werken van Conscience, der twee Snieders
en enkele andere Vlaamsche auteurs, benevens eene talrijke keus van kinderwerken
in het licht gaf. Waar Geiregat van elken nieuwen roman van Conscience een paar
dozijnen had kunnen plaatsen, moest ik van lieverlede vooruit bestellingen doen, die
tot 3 à 400 ex. beliepen. Nog beter slaagde ik met de groote 8o editie van Conscience's
gezamenlijke werken, waarvan ik ongeveer 800 ex. aan den man hielp. Vele
honderden inschrijvers kreeg ik ook op Heremans' Woordenboek, uitgegeven door
Van Dieren.
Als uitgever waren mijne ondernemingen minder gelukkig: werken van Sleeckx,
mevrouw Courtmans en andere onzer beste schrijvers, brachten nauwelijks genoeg
op om de kosten te dragen. De geleidelijke en eenvoudige schrijftrant van Conscience
moest wel eene machtige aantrekkelijkheid voor het Vlaamsch publiek hebben, opdat
van zijne werken zoovele duizenden werden gevraagd, terwijl de kooplust voor
andere schrijvers zoo gering bleef.
Dikwijls deed ik goede slagen op de Amsterdamsche veilingen van fondswerken,
waar de oplagen onder den hamer komen, waarvan de uitgevers oordeelen dat het

1) Eene der kostbaarste letterkundige uitgaven in Nederland. De prijs eerst op ongeveer 80 gl.
geraamd liep tot gl. 177,34. Er waren omtrent 700 inteekenaren op dit werk.
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debiet ginder zoo goed als uitgeput is. Belangrijke werken van groote handelswaarde
zijn daar meermaals gezamenlijk tegen vrij klein geld los te krijgen; zoo kocht ik er,
die alleen om hunnen hoogen prijs in België niet gelust waren geweest, maar
waarmede tegen de helft en dikwerf nog minder van den oorspronkelijken prijs, er
hier veel te doen was. Meer dan eens, toen er zoo iets voorkwam van mijne gading,
maar dat gezamenlijk met het kopierecht moest afgeslagen worden, verstond ik mij
met eenen Hollandschen confrater en kochten wij het met ons beiden: hij nam het
kopierecht, ik nam de boeken.
Voor die fondsveilingen deed ik menig reisje naar Holland, en tot de aangenaamste
herinneringen uit mijn handelaarsleven hehooren de gulle betrekkingen met mijne
Hollandsche confraters. Zelden ging ik naar het hotel; doorgaans was ik bij een van
hen uitgenoodigd en was er logé. Dan leerde ik van nabij welke knappe en
oordeelkundige mannen, met stouten ondernemingsgeest, daar in ons vak zijn te
vinden; tevens ondervond ik hoe die Hollanders, wier uiterlijke koelheid zoo vaak
wordt afgekeurd, zich hartelijk en minzaam weten te toonen voor hen, die tot hunnen
haard zijn toegelaten.
Geen jovialer natuur ontmoette ik ooit dan die van Hein van Kesteren, mijn eersten
correspondent, die mij als lustige cicerone heel Amsterdam, tot zelfs in zijne
achterbuurten leerde kennen. Noordendorp, mijn tweede correspondent, was van
aard de tegenvoeter van den eerste, Hollander van den ouden stempel, stijf en droog,
maar vriendelijk en een volbloed handelaar, bedrijvig, nauwgezet en loyaal. Nauw
bekend, zoo niet gansch bevriend was ik met al de groote uitgevers en boekhandelaars
als D.A. Thieme uit Arnhem, Kruseman uit Haarlem, Brinkman, Fuhri, Schadd,
Suringar, Sijthoff,
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Noothoven Van Goor, Mart. Nijhoff, Roelants, Van der Post, Fred. Muller, Binger,
Brill.
Bij Kruseman, den hartelijken, fijn ontwikkelden mensch en den knappen uitgever,
bracht ik te Haarlem een paar dagen over en werd door hem en zijne vrouw met de
vriendelijkste oplettendheden overladen. Niet alleen moest ik met hem de
merkwaardigheden der stad gaan zien, maar hij liet inspannen om mij al het
natuurschoon uit den omtrek, het heerlijke Bloemendaal en de indrukwekkende
duinenstreek, te laten bewonderen.
In eene kamer te zijnen huize lagen er een groot getal Duitsche, Engelsche en
Fransche boeken op de tafel, hij zegde mij dat dit werken waren, die werden
onderzocht om te zien wat er bruikbaar was voor eene vertaalde uitgaaf.
‘Hoe vindt gij toch, bij uwe talrijke bezigheden, den tijd om dit alles te lezen?’
zegde ik hem. - ‘O daar heb ik zoo geen grooten last van, antwoordde hij mij, 't is
mijne vrouw die leest en schift, alleen wat zij goed keurt komt in aanmerking.’
Een soort van eerbied gevoelde ik voor die waardige, begaafde vrouw, wier oordeel
en smaak ik duidelijk kon afmeten naar de intellectueele en literarische waarde van
al de werken, die Kruseman aan de pers vertrouwde. Ontwikkelde vrouwen zijn
overigens geene zeldzaamheid in Holland; hoe staan de Belgische doorgaans er bij
ten achter!
Even gulhartige gastvrijheid vond ik steeds bij Van Santen, te Leiden. Immers
met dien wakkeren handelsgenoot stond ik op bijzonder intiemen voet. Enthusiast
van zijn vak, was hij steeds uit op groote, stoute ondernemingen, wat hem in de
handelsbent wel eens den naam van waaghals verschafte. Maar voor hem gold het
‘Eind goed, alles goed’, zoodanig dat ik hem eens
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al jokkend vroeg om met zijn vinger een cent aan te raken om te zien of hij dien niet
in een goudstuk zou omtooveren. Een echte geluksvogel.... tot den rampspoedigen
dag.... maar daarover verder. Spreken wij voort over zijnen ondernemingsgeest.
Aimard's Verhalen, die van Erckmann en Jules Verne, Strekfuss' Algemeene
Geschiedenis, zijne geïllustreerde wetenschappelijke volksboeken, zijn goedkoope
herdruk van Hofdijk's Ons Voorgeslacht, zijn tijdschrift Omnibus, Cremer's
Verzamelde Werken en meer andere waren voor hem bronnen van groote winsten en
van al die uitgaven wist ik vrij groote getallen in België te verkoopen. Een zijner
kloekste en stoutste grepen was het Nieuws van den dag, het eerste goedkoop dagblad
dat in Holland verscheen en dat hij zamen met Funke in 1870 stichtte. Door inkoop
van aandeelen was Van Santen de voornaamste eigenaar van dit blad geworden, eene
echte goudmijn voor hem, daar hij mij sprak over de verbazende groote som, die het
hem jaarlijks voor zijn deel opbracht, ik geloof wel 50,000 franks Gedurende eenigen
tijd zond ik ‘Brieven uit Gent’ aan dit blad, waardoor ik in kennis kwam met den
hoofdopsteller, den heer De Veer, den begaafden schrijver van den Trou ringh, die
mij schreef dat hij vooral mijne artikels over kunstzaken heel graag las en opnam.
Van Santen's vriendelijkheid jegens mij was zoo groot, dat hij mij herhaaldelijk
vroeg om op zijne kosten, mijne gedichten uit te geven. Ik gevoelde wel dat dit een
offer der vriendschap was, dat op eene geldopoffering voor hem moest uitloopen. Ik
weigerde omdat ik ze den druk niet waardig acht; op later tijd drong Pol de Mont
aan om er eene bloemlezing te mogen uit verzamelen. Toen ik hem dat om dezelfde
reden weigerde, vond hij er
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eene aardige uitdrukking op: ‘Gij zijt een zelfmiskende dichter!’ Ik meen het best te
weten.
Jaarlijks doen de voorname Hollandsche uitgevers eene omreis bij hunne klanten
tot afrekening en aanbieding van uitgaven.
Dan kreeg ik ook hun bezoek, en dat was eene welkome gelegenheid om op onze
beurt hun gulle gastvrijheid aan te bieden en te trachten ze eenige dagen in Gent op
te houden. Bij de meeste lukte dit laatste niet; zij waren, zegden zij, voor handelszaken
op reis, en kennen het Time is money. Eenigen lieten zich verlokken, zoo hield ik
vriend Van Kesteren twee opvolgende jaren te Gent bijna eene volle week, waarop
hij mij schreef, dat hij nu niet meer dorst komen, ‘omdat ik het al te bont maakte.’
De hartelijke Van Santen was ook te verleiden. Telkens was het: ‘Ik heb het zoo
druk en kom maar eens eventjes aanloopen,’ en telkens toch bleef hij eenige dagen
bij ons ‘plakken.’ Tweemaal deed hij ons het genoegen, op ons verzoek, zijne
echtgenoote, een beeldschoone vrouw, mede te leiden en de vriendschapsbanden
tusschen onze beide gezinnen waren zoo innig, dat mijn vrouw meter werd van een
zijner kinderen. Vele gelukkige uren hebben wij samen gesleten.
Wanneer gij Hollanders te gast hebt, denk niet dat gij hun groot plezier doet met
hun aan tafel visch, nochtans hun geliefde kost, voor te zetten. Zij vinden den onzen
oneindig minder goed dan den hunnen. Zoo ook bij den lekker gebekten Van Santen.
Hij zou ons eens over het verschil laten oordeelen. Inderdaad bij eene zijner reizen
wist hij dat wij te zijner intentie eenige vrienden op een diner zouden uitnoodigen
en bij zijne aankomst meldde hij ons dat hij voor den visch had gezorgd, hij had in
Amsterdam een zalm besteld,
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die wis en zeker den zaterdag zou toekomen. O! die zalm, wat heeft hij ons parten
gespeeld!
't Wordt avond, 't wordt zondag voornoen, er wordt naar het station gezonden;
geen zalm te zien. Van Santen werd ongeduldiger en zenuwachtiger naarmate het
middaguur naderde. Wij gaan aanzitten en natuurlijk waren Van Santen en zijn zalm
het voorwerp van de drolligste onderstellingen en de geestigste plagerijen. ‘Hij moet
toch komen!’ herhaalde van Santen gestadig.
Wij dineerden in mijn bovensalon, met balcon op den Kalanderberg; daaronder
de winkel, waar dien namiddag nog al dikwijls gescheld werd. Telkens de schel
klonk, ging luid de juichkreet op: ‘Daar is hij!’ En Van Santen snelde naar het balcon,
keek er onder om te zien wie of wat er was, en elken keer kwam hij met een
mistroostig gezicht weêr aanzitten. Zelden kan er zoo homerisch gelachen zijn als
dien dag om den afwezigen zalm. Des avonds nam Van Santen afscheid; hij zou den
maandag morgen reeds vroeg afreizen.
Hij kon nog geen uur uit de stad zijn, toen ten onzent eene langwerpige mand werd
afgezet: het was de zalm. Een ontzaglijk beest! Met ons tweeën, mijn vrouwtje en
ik, zouden wij stellig in geen veertien dagen met zoo ‘een olifant uit de loterij’ klaar
gekomen zijn. Wat gedaan? De uitslag onzer beraadslagingen kwam hierop neêr, dat
wij iederen dag eene serie vrienden er zouden op uitnoodigen. Op het einde der week
was eindelijk het ding uit den weg en ik mag verzekeren dat wij voor langen tijd
onze bekomst hadden van zalm.
Den laatsten keer, dat de goede Van Santen naar Gent kwam, was in het voorjaar
van 1877. Wij zaten aan tafel en hij sprak met bewondering over een inderdaad zeer
fraaie blauwe biksteenen kruik, waaruit bier werd geschonken. Mijn vrouwtje bood
hem die ten
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geschenke. Onze vriend was er zoo meê in zijn schik, dat hij zegde, dat hij het
voorwerp als een bestendig aandenken, op eene eereplaats zou stellen in de villa, die
hij te Scheveningen had aangekocht Hij drong er zoo sterk op aan, vooral in naam
zijner vrouw, dat wij op de inwijding van dit zijn lustverblijf zouden aanwezig dat
wij het niet konden weigeren.
Die inwijding was gesteld op begin Augustus. Brieven werden gewisseld over al
het vermaak, dat het verblijf aan het zeestrand ons wederkeerig zou verschaffen.
Vriend Minnaert en zijne vrouw waren ook van de partij, en reeds maakten wij
toebereidselen voor de reis, die binnen een paar weken zou ondernomen worden.
Helaas! de plezierreis zou op een rouwtocht uitloopen! In den loop van Juli komt
ons een telegram toe: ‘Van Santen dood’.
Wij stonden verpletterd! Waaraan het leven van een mensch toch hangt! Van
Santen was per tram uit Scheveningen naar den Haag gereden, om daar in het
spoorwegstation bij de aankomst van een bepaalden trein een persoon te ontmoeten,
wien hij moest spreken. De tramtrein was nog al wat over tijd aangekomen en dan
had Van Santen het op een loopen gezet; in het station bleek het dat de trein nog niet
binnen was. De nogal diklijvige man, fel bezweet door het loopen, bedreef de
onvoorzichtigheid in den tocht daar te staan wachten. Een weinig later voelt hij zich
onwel, rijdt naar zijne villa en legt zich te bed. Een pleuris heeft hem aangegrepen,
die met bliksemsnelheid haar werk van vernieling doorzet en in eenige uren is hij
een lijk.
Vriend Minnaert en ik begaven ons naar Scheveningen voor de begraving van den
dierbaren afgestorvene. Diep bewogen betraden wij den drempel dier villa, schier
aarzelend om binnen te gaan, uit vrees, voor de smar-
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telijke tooneelen, die ons daar wachtten. Wij gingen onze opwachting maken bij de
ongelukkige jonge vrouw, die daar als vernietigd zat onder den verraderlijken slag,
dan leidde men ons in een rouwkamer bij de reeds gesloten kist, en eindelijk naar
het salon, waar nieuwe ontroering mij zou aangrijpen. Daar boven op het buffet
prijkte de blauwe kruik uit Gent, de vriend had woord gehouden: zij stond op de
eereplaats!
Nadat wij Van Santen's overschot hadden vergezeld tot op Eik-en-Duinen - een
majestatisch kerkhof, met dicht, hoog opgegroeid boomgewas en heerlijk
overlommerde lanen, - nadat wij een kort doch allerpijnlijkst afscheid van de weduwe
hadden genomen, stoomden Minnaert en ik Gentwaarts; onnoodig te zeggen met
welk bedrukt gemoed.
In oogst 1867 bezocht ik met mijne vrouw de wereldtentoonstelling van Parijs,
waar ik eene nog al karakteristieke ontmoeting had. In de afdeeling der overzeesche
landen werd onze aandacht bijzonder getrokken door eene prachtige uitstalling van
Japansch porselein, en de lust bekroop ons om er een koppel vazen te koopen. Wij
onderhandelden met den taalman, den heer Marcellin, een jong mensch van Bordeaux;
en vroegen dat het aangekochte rechtstreeks naar Gent zou gezonden worden. Bij
het opgeven van mijn adres, viel de aandacht van den taalman op mijn beroep, en
hij vroeg mij of ik ook Nederlandsche boeken verkocht. Op mijn antwoord, dat het
mijne specialiteit was, zegde de vriendelijke man mij, dat, zoo ik er zin in had, ik
waarschijnlijk zaken zou kunnen doen met het Japansch gezantschap, daar hij had
gehoord dat die heeren in last hadden eene hoeveelheid Nederlandsche boeken naar
Japan mede te voeren.
Plotselijk verhoogde mijne bekoring; er waren daar
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zooveel heerlijke voorwerpen, die ik zou hebben willen bezitten, maar die mijn beurs
mij niet toeliet aan te koopen! Een gedachte schoot mij te binnen: ik vroeg den
taalman of de Japansche heeren geen porcelein tegen boeken zouden willen ruilen;
dadelijk stelde hij mij in betrekking met het hoofd der keizerlijke legatie, den heer
Ko-i-dé, die, verzekerde hij mij, zeer goed de Hollandsche taal sprak.
Deze bijzonderheid prikkelde vooral mijne begeerte, om aan dien persoon
voorgesteld te worden. Ik vernam nu ook dat wij ons in geen gewone kraam van
kooplieden bevonden; al het goed was herkomstig uit de porselein-fabriek van den
Mikado of van den Japanschen Staat, en ik zou dus met eene officiëele personage
onderhandelen.
De heer Marcellin ging de inzichten van den hoofdman polsen, en kwam mij dan
verzoeken hem te volgen.
De kamer, waarin ik binnentrad, was prachtig naar Japansche wijze ingericht.
Daarin bevonden zich een zevental Japanneezen in hunne landsdracht uitgedost, die
mij op vrij flegmatieke wijze groetten. Aan den heer Ko-i-dé voorgesteld, ontving
ik op mijn ‘Goeden dag Mijnheer’ dadelijk van hem een wedergroet in het
Nederlandsch en ons gesprek ging aan den gang.
En dat Nederlandsch klonk uit dien Japanschen mond zoo keurig, zoo beschaafd,
dat ik waarlijk mijne ooren nauwelijks dorst gelooven en mijn uiterste best deed om
eene bijna zoo zuivere uitspraak te hebben als mijn Aziatiker.
Weldra was tusschen ons afgesproken, dat ik hem eene lijst zou zenden van
Nederlandsche werken over alle vakken van wetenschappen, als landbouw, wis-,
natuur-, werktuig-, oorlogskunde enz., waaruit hij voor eene som van f 2000 zou
kiezen, door hem betaalbaar in porseleinen voorwerpen.

Willem Rogghé, Gedenkbladen

229
Eenige dagen na het afzenden dier lijst, kreeg ik de bestelling; en bij het eindigen
der tentoonstelling vertrok ik nogmaals naar Parijs, en deed er bij de Japanneezen
eene keuze van voorwerpen, die nog mijne woonkamer versieren en waaraan voor
mij een gelukkig aandenken verbonden is.
Bij de Japanneezen bleef er nog een boel porselein onverkocht. De taalman zegde
mij dat de eigenaars dit goed wenschten af te zetten tegen zeer lagen prijs en vroeg
mij of ik niet genegen zou zijn het aan te koopen; denkelijk zouden zij voor een groot
deel der koopsom nog Nederlandsche boeken in ruiling nemen. Het was een bekoorlijk
zaakje. Misschien was er middel om dit porselein in België op eene veiling te brengen;
doch ik dorst niet: ongeveer 50,000 frank, dat was mij te veel gewaagd.
Bij die tweede reis waren de Japanneezen niet in Parijs, en ik deed mijne zaken
af met den heer Marcellin, die mij vertelde dat de Japansche legatie misschien wel,
voor hare terugreis, over België zou komen; misschien niet, indien zij naar Zwitserland
verkozen te gaan: immers hun reisplan was nog niet vast bepaald.
Ik verzocht den heer Marcellin mij te laten weten wat zij zouden beslissen en
mochten zij over België komen, zijn best te doen opdat zij mij te Gent zouden komen
bezoeken. Dit vooruitzicht streelde mij: welk eene eere en tevens welke reclame zou
het bezoek dier Oosterlingen in hunne vreemde kleedij, voor mijn handelshuis zijn
geweest! De berekening viel niet uit: eenige weken nadien berichtte mij de heer
Marcellin, dat de Japansche heeren over Engeland huiswaarts zouden keeren.
In 1868 kon ik het oud huisje dat ik bewoonde, met twee er aan palende, koopen.
Door de uitbreiding van mijnen handel was het van lieverlede te klein geworden;
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niet meer wetende waar mijn stapels boeken te bergen, besloot ik den ouden boel te
sloopen en liet op den Kalanderberg naar de plans van mijn broeder Philemon, een
groot winkelhuis bouwen. Niet zonder spijt zag ik het oude huisje, hoe vermolmd
ook en hoe geweldig uit zijn lood, onder den breekhamer tot gruis slaan. Het was
immers getuige geweest van zooveel echtgeluk, van zooveel stoffelijken voorspoed,
en mijn vrouwtje had het zoo netjes ingericht en het ten onzent zoo aantrekkelijk
gemaakt dat, met zelfvoldoening herdenk ik het, wij bijna aan elken bezoeker en aan
elken klant eenen vriend hadden aangeworven.
Jaren lang kwamen den zondagnoen op een borrel de meeste jonge mannen van
pen en penseel daar bijeen, als Karel Van Acker, Félix Boone, Versnaeyen, Emiel
Moyson, Julius Vuylsteke, Lieven De Winne, Josef Pauwels, Adolf Sunaert, Napoleon
Destanberg, Max Rooses, Herman Ledeganck, Oswald de Kerchove en een tal
anderen.
Het oud huisje had ook onder zijn herbergzaam dak menig doorluchtig man mogen
ontvangen. Wij stelden er eigenliefde in, vooral bij groote gelegenheden, de faam
der Gentsche gastvrijheid, zoo hoog het ons mogelijk was, op te houden.
Bij de heugelijke Arteveldefeesten in 1863 waren wij bijzonder in onzen schik;
den zondagmorgen was ik naar het station gegaan om er onze gasten af te halen,
waaronder vriend Conscience, die deel kwam nemen aan het Congres.
Hij bleef bijna eene volle week onze gast, en nooit zullen wij vergeten welke
verrukkelijke stonden hij ons verschafte. Wie Conscience alleen kende als schrijver
of als openbaar redenaar, kende hem nog maar ten halve. Men moet hem gehoord
hebben in gezelligen kring, wanneer hij aan 't vertellen ging, om te weten
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hoe hij aan de eenvoudigste onderwerpen eene overweldigende kunstbetoovering
bijzette, hoe gij u met alles voeldet meeleven. Zijne geschreven verhalen zijn
meesleepend, maar zijne pen was dan toch nog voor mij eene zwakke vertolkster,
vergeleken bij de innig-roerende intensiteit van die woordenmuziek, die uit de
oogenblikkelijke samenwerking van het gemoed en van de spraak werd gebaard.
Hoe reikhalsden wij naar het uur van elken maaltijd om hem te hooren vertellen,
mijn vrouwtje vooral, die gansch oog en oor was voor dit godenwoord! Het schema
van eene zijner vertellingen is ons bijgebleven. Nog zeer jong zijnde woonde
Conscience in bij vrij nederige lieden; er was daar een achttienjarig meisje, dat aan
eene ziekte wegkwijnde; het had de opene lucht noodig en de ouders, die hadden
bemerkt hoe de persoon en het woord van Conscience gunstig op hun dochterken
werkten, waren gelukkig dat hij haar op hare wandelingen eens vergezelde. Maar hij
werd van lieverlede gewaar dat zij hem liefde toedroeg; hij zou haar nu willen
vermijden; maar kon hij de ongelukkige dat beetje geluk ontnemen, het eenige
misschien in den korten tijd, die haar te leven bleef? De afschildering van dien
aandoenlijken toestand - zij die met haar hart naar hem ging, hij die haar de smart
der ontgoocheling ten allen prijze wilde sparen en hare begoocheling niet wou
ontheiligen - was iets dat het schoonste van zijn nochtans zoo diep gevoelig
geschrevene kleine verhalen verre overtrof. Had ik toen Edison's phonograaf gehad,
om zijne woorden op te nemen en te bestendigen, stellig zouden wij daaraan
Consciense's meesterstuk hebben gehad.
Een kostbaar aandenken van Conscience's verblijf ten onzent bewaren wij eerbiedig.
Hij deed bij D'Hoy een groot portret van hem photografieeren en schonk er ons

Willem Rogghé, Gedenkbladen

232
een exemplaar van met deze opdracht: Herinnering aan het Congres van Gent in
1863. Mevrouw Rogghé eerbiedigst aangeboden. Conscience.
In 1867, bij gelegenheid van het IXe Nederlandsch Congres kwam een groot getal
Noorderbroeders in den Nederlandschen boekhandel eens aanloopen en zoo kon ik
met een tal beroemde schrijvers vriendschappelijke betrekkingen aanknoopen, als
met Van Lennep, Beets, Hofdijk, Multatuli en meer anderen.
Op een dier Congresdagen stonden eenige letterkundigen in mijn winkel te praten,
en onder hen was Van Lennep, toen juist Multatuli daar binnenkwam. Beide mannen
waren met elkander in veete nopens een geschil over Max Havelaar. Wij vreesden
wel wat voor eenen redetwist onder hen beiden, doch alles liep kalm af.
Jacob Van Lennep met zijne lange zilverwitte haarlokken om dit fijn gesneden
gelaat, dat door het fonkelen zijner zwarte oogen zulke zeldzame uitdrukkingskracht
bekwam, toonde zich ten onzent de meest opgewekte natuur, vol bewegelijkheid en
mededeelzaamheid. Ik had juist eenigen tijd te voren aan mijn vrouwtje Klaasje
Zevenster voorgelezen en de heerlijke beschrijving van het landgoed Hanselaardijk,
waar de fancy-fair wordt gehouden, had haar bijzonder getroffen. Zij vroeg den
grooten romanschrijver of dit paradijs uit zijne verbeelding kwam, dan wel of het
ergens bestond. Van Lennep zegde dat het de beschrijving was van zijn eigen
landgoed.
‘Doe mij het genoegen, voegde hij er bij, met uw man in den aanstaanden zomer
bij mij op bezoek te komen; gij zult dan zelve kunnen oordeelen of de beschrijving
met de wezenlijkheid overeenkomt.’ Natuurlijk namen wij die uitnoodiging met
bereidwilligheid aan.
Van Lennep was een puik declamator en hij decla-
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meerde gaarne. Bij ons had hij eene brok uit een zijner gedichten voorgedragen, en
op de soirée, in de Koormaatschappij den Congresleden aangeboden, declameerde
hij ook een uitgebreid gedicht, misschien op wat te opgeschroefden toon en wat te
scherp als spraakklank, waardoor zijn voordracht niet in elks smaak kon vallen.
Jammer genoeg, van ons bezoek op Van Lennep's landgoed zou niets komen. Wij
zouden er in den nazomer van 1868 heengaan, toen de beroemde man den 25n Aug.
van dit jaar stierf.
Met Nicolaas Beets, als physiek en temperament het tegenbeeld van Van Lennep
- deze mager en vol vuur, Beets integendeel goed gevleescht en altijd kalm en bedaard
-, brachten wij ook eenige genoegelijke uren over. Eens kwam hij ten onzent binnen
juist als wij ons aan het noenmaal zetten. Op de uitnoodiging om ons maal te deelen
bedankte hij, om reden dat hij te zes uren bij Heremans moest gaan dineeren. Mijn
vrouwtje drong aan en eindelijk was hij zoo vriendelijk in te stemmen eene telloor
soep meê te gebruiken, meer kon hij niet. Wij waren aan het praten geraakt en zoo
gebeurde het dat Beets zich betrappende op deelneming aan het tweede gerecht,
gulhartig verklaarde dat hij nu maar zou blijven, omdat hij onzen pot zoo smakelijk
vond. ‘Ik zal bij Mevrouw Heremans een zeer sobere gast moeten wezen,’ voegde
hij er bedenkelijk glimlachend bij.
Welk genot smaakten wij ook aan Beets' woord! Het keurigste Nederlandsch in
den verhevensten vorm en een spraakgeluid zoo vol en tevens zoo zacht en zoo
gesmijdig als orgelklank! En daarbij niets van dat brouwen, velen Hollanders eigen,
en dat ons, Zuid-Nederlanders, min aangenaam in de ooren klinkt.
Later ontmoetten wij Beets, tijdens een congres te
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Antwerpen, op een diner bij van Dieren. Des avonds zou men naar het vuurwerk
gaan zien. Beets bood den arm aan mijn vrouw, ik hield van Dieren's dochter Maria
bij mij en stapte vooraan.
Met moeite baanden wij ons een weg door de opeengepakte menigte, toen er op
eens eene opschudding onder het volk plaats had. Mijn vrouwtje mij niet ontwarende,
werd geweldig angstig en als altijd het ergste vreezende kermde zij dat haar Willem
in het gedrang zou verpletterd geraken. Toen wij elkander terugvonden vertelde Beets
mij, dat hij wat werk had gevonden aan het bedaren van mijne overprikkelde
wederhelft - en zij, dat Beets toch zoo ontzaglijk lief en bezorgd voor haar was
geweest en zijn zacht en overtuigend woord haar, in dit volgens haar akelig oogenblik,
belet had de zinnen te verliezen.
Ik sprak reeds over den voorspoed van onzen handel, maar hoe was er gezwoegd?
Hoe dikwerf vooral in de eerste jaren zaten wij halve nachten aan 't werk. En welke
wakkere helpster had ik steeds aan mijne zijde? Mijn vrouw had het beheer der kas
op zich genomen en zoo was zij om zoo te zeggen zelve beter op de hoogte onzer
zaken dan ik.
In die hoedanigheid verschafte zij mij meermaals hartelijke verrassingen. Zoo,
toen wij nagenoeg drie jaar in den handel waren, betreurde ik het nog al eens, dat
wij het daarvoor geleend geld niet konden uitkeeren.
‘Ja Gent en Brugge zijn niet op een dag gebouwd,’ was haar antwoord; 't zou wel
komen. Op een avond, dat wij bij onze geldschietster een bezoek zouden brengen
kwam ik weer op dit onderwerp, en toen stopte ze mij eene portefeuille in de hand
schalks zeggende: ‘Willem, kijk eens wat daar in zit!’ - Het was de uit te keeren som,
waarover zij nu zegde te kunnen beschikken. Ik
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zou haar in volle straat in mijn armen hebben kunnen drukken.
In 1865 op de driejaarlijksche kunsttentoonstelling in de Hoogeschool had ik eene
lieve schilderij van Cortès, een Franschen kunstenaar, opgemerkt, verbeeldende eene
Veekudde bij valavond. Ik had er zoo een zin op, maar het moest eenige honderden
frank kosten en vrouwtje herinnerde mij dat we voorzichtig moesten wezen.
Misschien dertigmaal ging ik in het salon het ding weemoedig - begeerlijk bekijken,
nog meermalen spraken wij er samen over, en den dag vóór de sluiting der
tentoonstelling ging ik er een laatsten blik, zoo ontroerend voor mij als een vaarwel,
op werpen. Wat zie ik? Vendu! Ik kwam misnoegd naar huis, wezenlijk nijdig op
den gelukkigen bezitter. Nu 't was ook gek van mij daaraan te denken en wij kwamen
overeen er nu niet meer van te spreken. Daags na het sluiten wordt eene schilderij
aan huis gebracht, het was mijn Cortès! Mijn vrouwtje had in 't geniept onderhandeld
en ze aangekocht. Zou men wel liefelijker ondeugend kunnen handelen dan zij deed?
Of ik haar met kussen beloonde!
Wij hadden dus alle redenen tot tevredenheid in onzen stand, en nochtans
handeldrijven was nooit mijn ideaal geweest. Mijn droom was om, als vroeger, meer
deel te kunnen nemen aan het politiek en intellectueel leven en ik wenschte niets
beters dan, met minder bezit, nog vóór de oude dag kwam, mijne neigingen te kunnen
voldoen.
In 1875 lieten wij onze handelszaak over. Ik had nu meer vrijheid.
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XI.
Baas Kimpe.
Op het einde van 1857 moesten er te Gent gemeentekiezingen plaats hebben. Het
liberalisme wilde zijne beste krachten inspannen om een einde te stellen aan het
gehaat bestuur van burgemeester Delehaye, dien men hier niet anders dan Dok den
draaier heette. Eenige vrienden hadden mij herhaaldelijk gevraagd, dat ik het bestuur
op mij zou nemen van een Vlaamsch kiesblad; lang weigerde ik dien last op te laden,
daar ik reeds mijne handen vol had met de hoofdredactie der Gazette van Gent en
met het veelvuldig werk aan mijnen handel. Eens stemde ik er in toe dat des avonds
te mijnen huize eene bespreking voor dit plan zou gehouden worden. Wij waren er
met ons vijven: advokaat Metdepenningen, advokaat Dervaux, doctor Brébart, Felix
Boone en ik.
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Metdepenningen, met zijne vaderlandslievende ziel en met zijn medesleepend woord,
sprak zoo lang en zoo wel over den vernederenden toestand, waarin het land en vooral
Gent zich bevonden, hij drong zoozeer aan op de noodzakelijkheid van eenen grooten
slag te slaan, hij wist mij zoo vriendelijk en tevens zoo behendig te doen gelooven
dat men, zonder mijne pen, niet voort kon, dat ik, alleen naar mijnen haat tegen de
priesterheerschappij luisterende, alle stoffelijke bedenkingen wegschoof en mij
eindelijk het net over den hals liet trekken.
Doctor Brébart vond dadelijk den titel voor het blad: het zou Baas Kimpe heeten.
De legendarische personage zou op den titel worden afgebeeld en de geestige
teekening daarvan werd gemaakt door Edmond Delcroix, den toekomenden voorzitter
der Koormaatschappij, die ook de teekenaar was van de beste onder de talrijke
politieke spotprinten, die weldra het licht zouden zien. De oorspronkelijke teekening
voor Baas Kimpe heb ik nog in mijn bezit, evenals vele handschriften der medewerkers
van dit blad, waaronder van Metdepenningen, welke laatste ik bewaard heb als
specimen van de keurige wijze, waarop hij Nederlandsch schreef.
Wekelijks, des Woensdags, zouden wij bijeenkomen in eene bijzondere kamer
der loge van den Septentrion, waar wij samen het avondmaal namen, dat
onveranderlijk bestond uit beafsteak, kaas en bier. Die avonden behooren tot de
aangenaamste en de lustigste mijns levens. Daar werd het werk der week verdeeld,
daar werden de knoopen aan de zweep gelegd, waarmede wij onze publieke vijanden
zoo bijtend zouden geeselen. Wij wilden ze niet onder beleediging, maar onder spot
doen vallen, en de trant van Baas Kimpe was zoo gekruid, zoo bijtend, dat hij zich
daardoor boven de polemiek der

Willem Rogghé, Gedenkbladen

238
dagbladen van dien tijd scherp kenmerkte. 't Was een soort van openbaring in de
Gentsche drukpers.
Doctor Brébart was een kostbaar element in ons midden. Elkeen heeft hem te Gent
gekend: kort van gestalte, dik en rond, altijd kraakzindelijk gekleed en de bolle
wangen op een hoogen, onberispelijk sneeuwwitten das rustende, was hij, uiterst
nieuwsgierig en ‘commeerachtig’ van aard, op de hoogte van al wat in Gent gebeurde,
en niet het minst van het intieme leven in de Gentsche huishoudens. Hij had ‘eene
tong van lintjes,’ aan welke een onuitputtelijk geflikker van luimige zetten en puntige
schichten ten dienste stond, - esprit français, dien hij klaarblijkelijk had opgedaan
ten tijde, dat hij de geneeskunst studeerde te Parijs, waar hij betrekkingen had met
politieke bladen, en, naar hij mij verzekerde, zelfs aan le Globe had medegewerkt.
Vurig Orangist, had hij in en na 1830, in de pogingen om het koninkrijk der
Nederlanden te herstellen, onversaagd zich aangesloten bij Metdepenningen, wiens
boezemvriend en geneesheer hij was gebleven. Geen wonder dat Brébart eenen hekel
had aan de clericalen en independenten van 1857, onder welke de overblijvende
patriotten van 1830 den staart roerden.
Brébart schreef niet mede, hij kende niet genoeg onze taal. Maar bij het schetsen
der stof voor het blad, wist hij over de aangeduide slachtoffers zooveel koddigheden
te vertellen, of wel stak hij die in zulk bespottelijk costuum, dat Brébart's geestigheid
de kruim van veel artikels vormde. In ons eng kringetje ging eerst het homerisch
gelach op, dat de volgende week door heel het liberale Gent zou weergalmen.
Advokaat Dervaux schreef ook niet, maar gaf raad. Integendeel hadden wij eenen
vlijtigen en snuggeren medewerker aan Jan Stecher, Brébart's schoonzoon, die
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tot professor benoemd was bij de hoogeschool van Luik, en ons geregeld copie zond.
Hij toonde zeer vertrouwd te zijn met den schilderachtigen spreektrant der Gentenaren,
en was the right man in the right place.
Nr 1 van Baes Kimpe verscheen den 4n October en maakte ontzaglijken opgang;
er waren nummers, waarvan tot 10,000 exemplaren werden gedrukt. De
gemeenteverkiezing naderde, het volk vergaderde op den Kouter; wij waren er in
gelukt de gemoederen op te winden en krachtiger en vranker dan ooit stak het
liberalisme hier het hoofd op.
Met uiterste hevigheid werd Baas Kimpe door de clerikale drukpers aangevallen.
Ook had hij het niet gestolen; ziehier hoe hij zijne ‘confraters’ had bij den kraag
gevat1):

Baes Kimpe physionomist.
Om tegenwoordig, zegt Baes Kimpe, een treffelijk man te zijn - volgens de treffelijke
konditiën van de treffelijke mannen van den kloef - zijn de volgende kwaliteiten
noodig:
Gij moet uitwendig geheel christelijk zijn - inwendig meugt-de zoo al een zondeken
bedrijven, als 't niemand en ziet.
Gij moogt beloven al wat u in den kop schiet, - geven is wat anders.
Gij moet schreeuwen tegen de pracht van de wereld - maer gij meugt zelf een
fieske zijn; dat en doet er niet aen.
Gij moet liefdadig zijn voor uwen evennaeste - maer uwe giften moeten door den
teemst van de broerkens

1) Baes Kimpe, nr 2, 12 October 1857.
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en zusterkens gezift worden; ge meugt zeker zijn, dat alles goed verdeeld is.
Gij moet verduldig zijn - maer als er u iemand iet zegt dat u niet aanstaet, pakt
dan den kloef en
Op! op! slaet hem maer op den kop!

Gij meugt (nochtans) niet vrij en frank zijn; - dat is te gevaerlijk; - als er u iemand
beziet, 't is best van op zij te kijken. Vivat de loensche piketterij!
Gij meugt naer geen bal populaire gaen; het werkvolk flikkert daer in de opene
lucht, vroolijk en zonder erg; en dat is onzedelijk; - maer gij gaet naer de soirées van
de Vincentiussen; hunne dochters dansen daer met hunne halzen, schouders, borsten
en armen bloot; dat is stichtend en - niet bekoorlijk.
Gij en meugt op straet met 't hoofd in de lucht niet gaen; dat ziet er
franc-maçonsachtig uit; ge laet modest uwe kin op uwen buik hangen, den hoed over
de ooren, en de oogskens half toe, - dat is gelijk de kosters van de prochie, en dat
ziet er nog zoo fatsoenlijk uit.
Gij en meugt u met geen politiek moeijen: ze zullen 't veur u doen, peins ne keer,
wat veur een gemak!
Gij en meugt ons Constitutie niet te diep doorgronden; - gij neemt den catechismus,
en dan weet-de genoeg.
Gij en meugt geenen baerd dragen, - dat is nog een teeken van de franc-maçons;
men zal de schilders verbieden Christus ook met eenen baerd af te beelden.
Gij en meugt naer de komedie niet gaen, opdat ze zou vallen; het gebouw zal voor
de Jesuitenprijsdeeling kunnen dienen; zij spelen ook komedie.
Gij en meugt niet te veel aelmoesen aen de burgerlijke hospiciën doen; Mr. Samhiri
of 'nen andere zal in tijde zijne wijde beurs komen presenteeren voor de kleine
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Chineeskens, of wat anders. Hij zal daer rekening van passeren aen - zijn zelven.
Gij en meugt er nooit naer zien om voor de heilige zaek ne keer of twintig uw
kazakke te keeren, - 't is M. Delehaye die dat aan zijne discipels leert, - en als ge zulk
'nen grooten man niet wilt volgen, zult de nooit de genegenheid van uw medeburgers
verkrijgen, gelijk hij.
En, let wel op: gij en meugt nooit geenen sollicitant regtaf zijne vragen weigeren;
- ge paeit hem, ge belooft, ge verzekert hem alles; daer zijn burgemeesters die daer
primus in zijn.
Enfin, gij laet u zoo maer alles gezeggen, en gij laet maer alles geworden; nemen
ze uwe gemeentevrijheid af, heerscht de sabel in de plaats van het regt, komt de wet
uit Mechelen in plaets van uit Brussel, wordt de geleerdheid onder den domper gezet,
wordt de leugen boven de waerheid geplaetst, worden de scamoteurs voor groote
politieke mannen genomen, worden de modisten mirakuleuse Lieve Vrouwen
gemaekt, worden zwijgende domkoppen naer den spreekstoel van de Kamer gezonden,
worden de deftigste burgers voor schelmen uitgemaekt omdat zij liberael zijn, laet
maer alles stillekens gaen! - Gij legt uw hoofdeken in 't schootjen, gij maekt u een
kruis, gij laet u nen paternoster in de handen steken - en het stembriefken daernevens
- en gij zijt de treffelijkste mensch die er ooit op Gods aerdrijk geloopen heeft.’
Was Baes Kimpe niet zacht voor de ‘Kanunniken’ en ‘Kosters’ van den Bien
Public, zoo striemde hij met zijne zweep (‘mijn tjakke’ heette hij ze) de mannen van
den Nouvelliste, die, met een independenten-masker, geheel en al in dienst der
papenpartij stond; even vinnig ging hij op die van het Fondsenblad los. Met voorliefde
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echter verzorgde hij Amand Neut, den opsteller van het clericaal Vaderland; dezes
colossale neus - waarbij die van minister Beernaert maar een dwerg is - bracht hij
gestadig ten berde.
De volgende klucht uit Baes Kimpe was weldra door heel Gent verspreid:
‘Als Piero Neut ter wereld kwam, vroeg de vader: Is 't een jongen of een meiske?
- Het is 'ne neuze! zei de vroedvrouw.’
Wij wisten dat Amand Neut uiterst gevoelig was aan die speldeprikken. Wij hadden
er nog iets op gevonden, dat hem erg op de zenuwen werkte: in plaats van Amand
Neut, heetten wij hem altijd: Piero Neut, en die benaming werd zoo algemeen, dat
zelfs andere dagbladen die ook bezigden. Dat kon hij niet verkroppen. Hij zond aan
de Broedermin eenen bitteren brief, om te verklaren dat zijn voornaam niet was Piero,
maar Amand!
De Broedermin nam den brief op en kondigde ondeugend aan, dat dit naïef
document - opdat niemand aan zijne echtheid mocht twijfelen - zou uitgeplakt worden
aan het winkelraam van den uitgever. Duizenden gingen het zien, en de leute was
onbeschrijfelijk. Neut was nog meer Piero dan ooit te voren en tot aan zijnen dood
bleef hij dien schimpnaam dragen.
Eens stond ik ‘neus aan neus’ met Neut. Het was verkiezing voor de officieren
der burgerwacht. In de compagnie van rond Sint Baafs - woonplaats van veel
aristocraten en kerkbedienden - waren er talrijke clericalen. Neut, die in de
Gouvernementsstraat woonde, en ik van op den Kalanderberg hoorden er toe. Een
paar dagen vóor den kiesdag komen eenige liberale vrienden bij mij aangeloopen;
zij hebben gehoord dat Neut zich
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op den rang stelt voor de openstaande plaats van onderluitenant, en ik volstrekt tegen
hem moet optreden; ik, van mijnen kant, wil hoegenaamd die nieuwe corvée niet
aanvaarden. Niettemin was ik den volgenden Zondag gekozen met eenige stemmen
meerderheid boven Neut. Wat pleizier de vrienden aan die onderduikeling van Piero
hadden, is te begrijpen.
Nog eene goede grap. Het muziek der burgerwacht ging, volgens gebruik,
serenaden geven aan de gekozen opper-officieren. Zekeren nacht, - het kon één uur
van den morgen zijn, - lag ik smakelijk te slapen. Op eens word ik wakker op het
gerucht van trommels en schijven onder mijn venster; het was het muziek van mijn
legioen, dat mij kwam begroeten met het voor de vuist gespeeld deuntje van
Heb-de gij niet g'hoord
Van Baas Kimpe en van zijn peerd.

Deze vriendelijke klucht was het werk van mijnen vriend August Moentjes, toen
onderbestuurder van het muziek van mijn legioen, en dien ik hier gaarne herdenk als
een der koenste en meest overtuigde liberalen uit die dagen. Daar er enkel serenaden
gegeven mochten worden aan hoofdofficieren, had hij hier eene overtreding begaan;
doch niemand viel er over.
Met bijtende spotternij overlaadde Baes Kimpe ook de stadhuismannen, die aan
herkiezing onderworpen waren; hij had stof in overvloed: Delehaye en zijn staf
afvallige liberalen, die hunne vroegere grondbeginselen verloochend hadden; hun
samenheulen met de priesterpartij; hunne goedkeuring aan de militaire betoogingen
tegen het volk, door generaal Greindl bevolen en hier te Gent door generaal
Capiaumont zoo brutaal uitgevoerd; daarbij het ongelukkig beheer van stads zaken,
dit alles was koren op zijnen molen.
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De hoofdmannen der clericale lijst waren, buiten Delehaye, baron Jules de
Saint-Genois, Philips Kervijn van Volkaersbeke, Pieter De Baets, Fr. Du Chêne,
verder een tiental gansch onbeduidende mannen.
De liberalen traden op met eene puike lijst, waaronder Jacob Dubois, aftredend
schepen, Adolf Neyt, August De Cock, Amand De Leu, Karel de Kerchove-de Limon,
de Maere-Limmander, en Max Van Aelbroeck, raadsheer bij het hof van beroep.
Wij zijn aan den heugelijken dag van 27 October 1857 gekomen. Al de kiezers
zijn op hun post; de opgewondenheid in de stad bereikt haar toppunt; de troepen zijn
geconsigneerd. De kies-operaties duren lang, het wordt donker. Het stadhuis is
ongenaakbaar; het gelijkt aan een gevaarte op een eiland, dat omgolfd wordt door
een woelige zee van menschen.
Op eens gaat uit de groote zaal een ontzaglijk gejuich op; de ‘verraders’ liggen
onder met 1200 stemmen minderheid. Het was de verlossingskreet der Gentenaren;
hun triomflied was: Heb-de niet gezien Baes Kimpe en zijn peerd, dat heel den nacht
werd aangeheven.
Baes Kimpe beschreef op zijne manier dien triomf. Om nog een staaltje van zijnen
trant te geven, nemen wij hier een paar brokken over, gevloeid uit de pen van iemand,
dien wij van zeer dichtbij kennen:
‘En was dat eene pekking!
En was dat eene vreugde! Het stadhuis daverde van de geroepen van Vivat Baes
Kimpe, als ware de naem van dien goeden ouden burger in eenen keer het schrikspook
van de verraders en de verloochenaers, de vereenigingsroep der vrienden van de
rondborstigheid, van het vrije en vranke vlaemsch gemoed, van de onafhankelijkheid
der burgerij geworden!
Vivat Baes Kimpe! riep men op het stadhuis
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Vivat de Liberalen van Gent! Vivat de moedige Vlamingen! herhaelde men op de
vier hoeken van België!
En de kiezers-omkoopende priesters werden weder in hunnen tempel gedreven,
waer zij nooit hadden moeten uit komen; - en de verraders en de draeijers werden
door meer dan twee duizend stemburgers het brandmerk van de afkeuring op het
voorhoofd geprint; - en de politieke kaboutermannekens werden in de modder hunner
onbeduidendheid teruggedompeld; - en de moedwillige sabel werd, als een stuksken
broos glas, aen stukken geblazen; - en de wet op de kloosters, de oorzaek van al die
novenen en aflaten, de droom van al die dutskens van gebreklijdende paterkens en
nonnekens, werd aen stukken gescheurd, om nooit meer weêr uit heur graf op te
staen.
Eer aen u, Gentsche kiezers; Baes Kimpe kende u en hij wist het wel: Gentsch
bloed en is geen keersenroet! - Hij wist wel dat Gij het hoofd niet zoudt blijven
buigen voor eenen tergenden sabel en voor eenen dommen paternoster, - de eene als
eene eeuwige bedreiging boven het hoofd hangende, de andere als eene verslavende
keting u rond de vrije lenden geslingerd.
Gij hebt geroepen, kiezers: ‘Wij willen vrij en meester zijn in onze gemeente, in
onze denkwijze, in onze familie!’ En gij hebt u hierdoor van den ouden naem van
dappere Gentenaers weerdig getoond.
Waer zijn ze nu, die mannekens, die des morgens nog op 1000 stemmen
meerderheid rekenden, u aenziende voor een volk, dat reeds geheel gecretiniseerd
was?
Helaes! helaes! helaes!
Zij hebben hunne hooveerdigheid en onbeschaemdheid duer betaeld.
Zij zijn voor de regtbank van 't volk verschenen, en
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zij werden veroordeeld tot EEUWIGDURENDE VERBANNING uit uwe raedszael.
VOX POPULI, VOX DEI. DE STEM VAN 'T VOLK, IS DE STEM VAN GOD.’
Dan volgde het:

‘Rapport van den slag van den 27N.
M. Lammens Generael van het Leger van den RIEN PUBLIC aen den Paus.
Gent, 27 October, 8 en half uer 's avonds.
Heden heeft te Gent de schrikkelijkste slag plaets gehad, die van zijn leven door
de geloovigen tegen de ketters geleverd werd.
Onze schikkingen waren zeer wel genomen. Sedert drie maenden hadden wij
éclaireurs uitgezonden, om de positiën goed te verkennen. Onze vliegende cavalerie,
bestaende uit de chasseurs de Villegas, Rooman, Vermeulen, Solvyns, Sloedens en
menige andere dappere voorvechters, hadden dag en nacht al de hoekskens
doorsnuffeld, en alles scheen ons eene schitterende overwinning te voorspellen.
Ons voetvolk, bestaende uit de regimenten kosters en onderkosters, kwezelaers
en pilaerbijters, was al vroeg onder de wapens en hield zich dapper.
Ons grof geschut bestond uit vier stukken, de Rien Public, de Buizen-Courant, de
Nouvelliste en het Vlaemsch Land, en had van lang voor den strijd, reeds vergiftigde
en gloeiende kogels op al de vijandelijke positiën geschoten.
Tot den middag scheen alles ons goed te gaen, wij waren vol hoop.
Wij hadden op veel deserteurs gerekend, aen onze vijanden die wilden overloopen,
de hemelsche glorie en
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vele andere glorieuse dingen belovende; maar dat kon niet pakken.
Om een uer begonnen wij het heet te krijgen, onze vijanden openden tegen ons
verraderlijke mitrailledoozen, in vorm van stembussen, die duizende brief kens
uitspuwden en zulke verschrikkelijke verwoestîngen in onze rangen aenrigtten, dat
wij weldra al onze positiën moesten verlaten.
Ik heb het verdriet u te moeten melden dat ons heilig heer teenemael uiteengeslagen
is geworden op alle zijne liniën.
Onze verliezen zijn, helaes, onberekenbaer.
Al onze artillerie is vernageld en onbruikbaer geworden.
Wij hebben schrikkelijk veel dooden en gekwetsten. Ziet hier de opgaef:
Dooden: M.M. Delehaye, Vermeulen, de Baets, Verhulst, de Decker, Planchon,
Capiaumont, Hermanneken, Greindl, Villegas, Janson, Cooreman, Nothomb, Bove,
Du Chene, Jan Volder, Leghers, Claeys enz. enz
Ernstig gekwetst: Heel het regiment van Sint Vincent de Paul, Mgr. Sterckx, het
bataillon uit den Krocht, J. Delebecque, Malou, de Bavay, verscheidene pastors en
onderpastors, honderde kosters, enz, enz., enz., enz.
Enfin, wij hebben al onze standaerds, de geldkas van de Salette, de scapuliers en
andere bekeeringsmiddelen in den brand moeten laten.
Vergiffenis, vergiffenis; we zijn geklopt, maer wij hebben ons devooren gedaen.
Uw diepbedroefde dienaar.
DE GENERAEL VAN HET GELOOVIGE LEGER.’
Om zijne aardigheid nemen wij nog het volgende kluchtje over:
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‘Burgerstand.
De comparerende JOANNES JACOBUS KIMPE, Baes, oud 340 jaren, woonende op het
Beelfrood, en FRANCISCUS XAVERIUS DULLEGRIET, Kanongieter, oud 215 jaren,
woonende op Mannekens-Aerde, verklaren dat op Dinsdag 27 October 1857, ten 8½
ure op het stadhuis verongelukt is:
DE BUIZEN COURANT,
onechte dochter van het Bisdom en van de Congregatie, echtgenote met de linker
hand van den Nouvelliste en met de regter hand van den Bien Public.
De comparerende verklaren uit hoogen ouderdom niet te kunnen schrijven.
De Drake en de Maegd van Gent teekenen als getuigen.
De Duivel van 't gilden van S. Michiel zal de doodkaerten dragen.’
Een nog grootere vreugd zou weldra alle liberale harten vervullen. Niet alleen te
Gent, maar door heel het land was de clericale partij bij de gemeente-verkiezingen
geklopt geworden. In November bevatte de Moniteur een Koninklijk Besluit, waarbij
de Kamers werden ontbonden. Den 10n December zou de kiezing plaats grijpen.
Een liberaal ministerie was aangetreden, waarvan Frère-Orban, Rogier en Tesch
deel maakten. De benoeming van Rogier verwekte ongenoegen. Baes Kimpe schreef
over hem: ‘Bij deze mannen is er maer een, die dikwijls blijken van flauwte heeft
gegeven en onvoorzichtig het hoofd in het clericael schootje heeft gestoken: het is
M. Rogier. Al zijne conciliatie heeft nogthans niet belet dat de clericalen hem te
Antwerpen uit de Kamer hebben gestooten. 't Is te denken dat dit lesken hem wat
meer haer op zijne tanden zal doen krijgen. Iederen keer als Rogier Baes Kimpe's
tjakke zal hooren op zijn
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adres, mag hij beginnen peinzen dat hij mag oppassen.’
Met ongewonen drift werd te Gent de kiesstrijd gevoerd. Beide partijen spanden
hare beste krachten in. De clericale partij, gevoelende hoe Baes Kimpe haar hinderde,
stichtte een spotblad onder den ongelukkigen titel van Pierlala! 't Was koren op Baes
Kimpe's molen. Hij doopt dadelijk de clericale lijst met den naam van: de lijst der
zeven Pierlalas. ‘Attentie!’ roept hij, ‘hier volgt de zwarte lijst,’ en hij laat de namen
aldus volgen:
1o. Pierlala-Judas, alias Delehaye.
2o. Pierlala-Veugelstruis, alias De Baets.
3o. Pierlala-Zeeverpot, alias De Kerchove.
4o. Pierlala-Maegdenspeeksel, alias De Smet.
5o. Pierlala Stomme Ambacht, alias Van Tieghem.
6o. Pierlala-Pilaerbijter, alias baron Surmont.
7o. Pierlala-Brandstapel, alias Casier-Legrand.
De liberalen kwamen op met J. Manilius, E. Jaequemyns, E. Van den Peereboom,
Julius Vanderstichelen, Adolf Neyt, Cam. De Bast en Karel Saeyman, burgemeester
te Vinderhaute.
Wat verheven schouwspel leverde de bevolking van Gent toen op! Vele en gegronde
grieven joegen haar op tegen het bestuur, maar wat haar thans zoo driest in het harnas
dreef, wat vooral iets edels en grootsch aan den strijd gaf, was het gevoel van
verfoeiing en verontwaardiging jegens mannen, die, zich als en door liberalen
hebbende laten verheffen, meineedig waren geworden en de geweldenarijen van
mijter en sabel hadden goedgekeurd en ondersteund. ‘Judas weg!’ was de strijdleuze.
Toen zag ik nog eens ‘het volk van Artevelde’ in zijne volle fierheid; thans, helaas!
wacht ik nog op eenen tweeden 10n December 1857. Wat schijnt het Gentsche bloed
mij verkoeld!
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De zegepraal was volledig. De lijst van Delehaye lag onder met eene minderheid
van 250 stemmen verpletterd.
Onmogelijk is de beschrijving van hetgeen, bij het afkondigen van dien uitslag,
op de groote stadhuiszaal gebeurde. Aller boezems joegen van ontroering en trots,
aller borsten golfden en stieten doldriftig den verlossingskreet: Leven de liberalen!
uit, afgewisseld door het opwekkend deuntje van Baes Kimpe. Het grensde aan
waanzinnigheid; men huilde, men zong, men danste, men omhelsde bekenden en
onbekenden, - een echt tooneel van verlossing. Persoonlijk voelde ik mij door een
klein incident diep getroffen. Onmiddellijk na de proclamatie bemerkte ik dat
Metdepenningen, onze waardige en dappere hoofdman, met de oogen iemand in de
zaal zocht; mij ontwarende, snelde hij nu naar mij toe, en, mij stevig de beide handen
drukkende, sprak hij met trillende stem: ‘Dank, Rogghé, dank!’ Schitterende belooning
voor mij was dit enkele woord uit zulken mond op het slagveld zelf!
Het eerstvolgende nummer van Baes Kimpe bevatte een allerkoddigst relaas der
plechtige begraving der zonen Pierlala's. Daarna volgde een artikel: Gent is
vermaledijd, waarvan hier een brokje volgt:

‘Gent is vermaledijd!
Gent is vermaledijd, met al wat er in is!
De Rien Public heeft bij trompetgeschal aengekondigd dat Gent zal vergaen, want
Roeksken heeft drij keeren op zijn hert geklopt en gezegd dat er geen drij
regtveerdigen in geheel de stad meer zijn.
Bakkers, schoenmakers, perrukiers, kleermakers, modisten, horlogiemakers,
boekverkoopers, meubelmakers, vleeschhouwers, vischverkoopers, kruideniers,
borstelmakers, timmermans, patissiers, brouwers, stokers, wijn-

Willem Rogghé, Gedenkbladen

251
stekers, apothekers, raedsheeren, doktors, advokaten, avoués, deurwaerders,
fabriekanten, allen, allen, en nog veel anderen zijn gedoemd tot in het zevenste
geslacht, want zij hebben liberael gestemd. Noch voor hen, noch voor hunne kinderen
geene bete brood meer.
Dit gebroed van Antekristen moet vergaen gelijk 'nen druivelaer die geen zonne
heeft, gelijk 'nen pastoor die geenen wijn en heeft. De uitverkorenen zullen vergaderen
en Gent verlaten, evenals Loth met zijne meiskens Sodoma en Gomorrha ontvlugtte.
Zij hebben hun land van belofte reeds uitgekozen: de Beggijntjes ontruimen 't
begijnhof en de Vincentiusen trekken er in zonder omkijken. De Beggijnengracht
zal verbreed en verdiept worden, en de poort wordt versterkt met groote ronde torens
gelijk de Zottepoorte; boven de poorte zal het schrikbeeld staen van generael Patrouille
en boven op den toren een windvaentje, ter herinnering aan den onsterfelijken Dok.
In 't midden zal er een groote poel zijn, gevuld met zuiverend water van Salette,
waer de uitverkorenen zullen in baden; Mgr. Morel en pastor Brys zullen er twee
keeren daegs in zwemmen.
Het bestuer van de nieuwe Vincentiusstad zal 'nen voorsmaek geven van den
hemel. Op den troon zal geplaetst zijn de drijdubbele kroon als teeken van Rome's
meesterschap over heel den aerdbol. In eene guirlande zal de gloeijende monogram
hangen van de Jesuiten. Het volk der heilige stad zal verdeeld worden in zooveel
orders, als de engelen van de hemelen.
Op den eersten trap van den troon staet Ghesquière-Lafrance, met een vaentje in
de hand als aenvoerder der Aerts-engelen.
Op den tweeden trap staet Mgr. Morel, als geleider van de onbevlekte Cherubijntjes.

Willem Rogghé, Gedenkbladen

252
Op den derden trap ziet men vader Kloef Solvyns, onafscheidelijk van zijnen bas,
als hoofdman der Serafijnen.
Aen het hoofd van de garde-civiek der heilige stad zal staen M. Block in de plaets
van den afgestelden generael Lammens.
Die nieuwe generael draegt 'nen rooden tricot, een blauwe veste; op 't hoofd heeft
hij een pruiksken à la Robespierre met een queutjen, en daerboven een kroontjen
van thijmus en laurierbladeren.
In de groote regtszael hangt het beeld van den H. Dominicus, den zachtmoedigen
ketterverbrander; pater Barbieux zal grootrechter gekozen worden.
De uitvoerders van de vonnissen der heilige regtbank zijn: Joseph Dehemptinne
en de twee Vergauwens.
In het strafwetboek der nieuwe Vincentius-stad staet geschreven:

Is de dood schuldig
al wie peinst,
al wie schrijft,
al wie leest,
al wie spreekt, zonder de permissie van den grootinkwisiteur.

Zullen nog den dood sterven
Al wie zijnen gebuer, die peinst, schrijft, leest of spreekt, niet zal overdragen.
Al wie vader, moeder, kind, broeder of zuster, verdacht van te peinzen, te schrijven,
te lezen of te spreken, niet zal overdragen.
Al wie, werkende of in dienst van anderen zijnde, zijne meesters niet zal bespieden.
Al wie, misleid door zijne genegenheid voor zijne familie of voor den armen, zijne
goederen aan de kloosters niet zal bezetten enz. enz.’

Willem Rogghé, Gedenkbladen

253
Voor De Baets was Baas Kimpe ook ondeugend. Hij neemt een testament op,
geteekend P. Struisvengel, waarin deze bepalingen voorkomen:
‘Ik jonne en legatere:
Aen mijnen boezemvriend den schildknaep van S. Prota, mijne socialisten-muts
van 1848;
Aen mijne jonge confraters, die genegen mogten zijn mijn exempel te volgen,
mijn liberael masker van 1854;
Aen de Buizen-Courant en den Nouvelliste mijn klerikael aengezicht van 1857. God geve dat het hun profitabelder zij dan aen mij en behoede hen van alle
ongelukken;
Aen alle de afgekookten van 27 October en 10 December de handschriften van
Pierlala en als teeken van dankbaerheid aen Tjeef den bek mijne ijdelheid, hoezeer
het water naer de zee is, en mijne provisie blazenden wind laet ik over aen allen die
hoog willen vliegen en geene vleuringen hebben.
Op mijne politieke nalatenschap zullen geene successierechten te betalen zijn. Ik
was een communale raedsheer en ik ben af. Ik wilde schepen, representant en minister
worden en ik voel dat mijne hoop voor eeuwig gaet verdwijnen. Er blijft mij over....
zero.
Mijne groote beloften en fijne gedachten voor het welzijn van 't volk, zijn als rook
in de Buizen-Courant en in de Nouvelliste vergaen. Ik late hun mijne ziel en bevele
mij aen hunne gebeden.
Gedaen en eigenhandig door mij geschreven te Gent, op het stadhuis, dezen 10n
december 1857 ten zeven uren 's avonds.
P. STRUISVOGEL.’
Het nieuw liberaal ministerie regelde spoedig den toestand te Gent, door reeds half
December een burge-
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meester te benoemen. Er was spraak geweest daartoe aan te stellen den heer Aug.
de Cock, een rijk koopman van op den Nederkouter. Groot was de vreugde te Gent
bij het vernemen dat tot eersten magistraat was benoemd graaf Karel de Kerchove-de
Limon, den man, die, gedurende zooveel jaren, met vaderlijke bezorgdheid en
onwrikbare beginselvastheid, aan het hoofd der gemeente heeft gestaan. Wel mogen
de Gentenaars - de altijd spitsvondigen! - eens gelachen hebben met de
gestereotypeerde zinsnede uit de meeste zijner politieke aanspraken: Je tiendrai haut
et ferme le drapeau du libéralisme. Hij mocht het zeggen, omdat zijne daden altijd
trouw met zijne woorden strookten.
Met niet minder vreugd werd, vooral bij de flaminganten, de benoeming tot schepen
van den heer de Maere-Limnander, den moedigen voorstander onzer volkszaak,
vernomen.
De benoeming van den burgemeester gaf aanleiding tot nieuwe opwellingen van
liberalisme. Op 23 December bracht de bevolking hulde aan graaf de Kerchove.
Serenaden, hem door schier al onze muziek- en koormaatschappijen gebracht, duurden
tot tegen den morgen, en de Burgstraat, waar hij woonde, kon de opgetogen menigte
niet slikken. Algemeen was de verlichting, en zelden zagen wij zooveel, meest
Vlaamsche, transparanten (verlicht dundoek, schreef vader Rens); men zou gezegd
hebben dat er schier geene clericalen meer in Gent woonden.
Baes Kimpe vond er weer iets op. Hij vertelde dat hij dien avond ‘op zijn peerdeken’
was gesprongen, om eens naar de viering te kijken. Hij kondigde eenige opschriften
af, die er wezenlijk te lezen waren geweest, en voegt er andere van zijne vinding bij.
Zoo plaatst
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hij, onder anderen, boven de deur van eenen stoeldraaier op de Kortrijksche straat:
Nu zijn de draeiers af,
De grootste is in zijn graf,
De dië mogt wel sterven,
Hij en deê niet als den stiel bederven.

Bij eenen kleermaker op S. Lievensstraat:
Ik ben nog al straf verblijd,
Maer 'k vreeze nu voor slechten tijd,
Want treffelijke heeren
En doen geen kazakken keeren.

Bij eenen apotheker op den Kalanderberg:
Menschen, zou-de er niet van beven,
Van één pille stierven er zeven.

Nemen wij er nog een enkel uit, dat wij plaatsten op den gevel der drukkerij van den
Nouvelliste1), Overschelde:
Nom d'une pomme-de-terre,
Je dois me taire,
Car mon père
Est commissaire
Et pourrait tomber par terre.

Baes Kimpe verscheen van 4 October 1857 tot 10 April 1859. Metdepennigen en
Brébart zouden den koenen voorvechter wel hebben willen recht houden; doch andere
liberale hoofdmannen dachten er anders over: de toon van het blaadje was zoo scherp,
zegden zij, en bovendien de clericale partij lag nu toch verpletterd, -

1) Dit blad, welk naar alle winden draaide en van omkoopbaarheid verdacht was, werd uitgegeven
door Désiré Verhulst, zoon van den opper-commissaris Verhulst, die in een en 't zelfde huis
woonden.
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voor altijd, voegden er zelfs eenigen bij in den roes der overwinning.
Voor altijd! - Te gauw verkochten zij de huid van den beer; wel was hij gewond,
maar weldra zou hij dreigend weder voor ons staan en ons zijne ruige klauwen laten
voelen.
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XII.
Portretten.
August Daele.
August Daele was een der ijverigste en der meest geachte leden van het Vlaamsch
Gezelschap. Als wisselhandelaar veel geld winnende, toonde hij in menig geval zijne
mildheid jegens jonge kunstoefenaren; ook bij hem gingen de nog al talrijke Duitsche
uitwijkelingen, die om politieke redenen herwaarts waren gevlucht, niet vruchteloos
aankloppen. Een zijner beschermelingen was Jan Vanderspurt van Sint-Niklaas, een
bekwaam toonkundige, die Vlaamsche koren en liederen componeerde, maar vooral
groote bekwaamheid bezat als fluitspeler. Bij een kunstreis in Duitschland, in 1840,
liet hij zich aan het hof te Dresden hooren, waar zijne virtuositeit hooge bewondering
wekte; de begaafde man stierf korts nadien.
Vanderspurt woonde in den Vieux Cabaret, een des-
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tijds goed aangeschreven herberg in het smal straatje tusschen de Koestraat en den
Kouter; daar werden doorgaans de intieme nazittingen van het Gezelschap gehouden,
die aan vriendelijken kout waren gewijd, alsook aan liederen, met piano of fluit
begeleid. Gust Daele was een hakkelaar, wat niet belet dat hij gaarne zong, natuurlijk
naar het ging; zijn lievelingstukje was het slepende Duitsche deuntje: Du, du, liegst
mir am Herzen, dat Vanderspurt dan op de fluit begeleidde. Wij vermaakten ons ter
dege, om de koddige sentimentaliteit van den zanger.
Gust Daele was stichter en eigenaar van het thans nog bestaande Fondsenblad,
waarvan het eerste nummer in Maart 1856 verscheen. Aanvankelijk droeg het den
naam van Beurzen-courant en was een blad van cijfers en inlichtingen voor bankiers
en couponknippers, later werd het een politiek dagblad, in clericalen geest, doch door
en door Vlaamschgezind. Ik meen dat de beste artikelen uit de eerste jaargangen
door Pieter De Baets en Karel Van Acker werden geleverd; als bezoldigde opstellers
werkten daaraan, onder anderen, Frans De Potter en de bombastische Van Boeckel.
Deze laatste kwam uit de redactie van de liberale en zoo wat republikeinsche
Broedermin; om zijne kazakkeering te verbloemen, schreef hij een open brief, met
het bericht, dat hij dit blad verliet, ‘met welks letterkundigen opstel hij zich gedurende
twee jaar had gelast.’ Hij maakte zich in onze oogen hierdoor nog valscher, daar
elkeen wist dat hij zich daar met ultra-liberale politiek had bemoeid.
Gust Daele moet veel geld in het Fondsenblad gestoken hebben; hij kon het, want
hij won er veel. Maar op eens verspreidde zich te Gent de mare, dat Daele op de
vlucht was gegaan, een zeer groot tekort in
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zijne kas latende. De man, op wiens treffelijkheid men kasteelen zou gebouwd hebben,
had zich, door buitensporige beursspeculatiën gedreven, tot oneerlijke daden laten
verleiden! Men verzekerde dat hij in Amerika zich was gaan verschuilen, doch sinds
zijne vlucht heb ik er niets meer van gehoord.

Prudens Van Duyse.
't Is mij alsof Prudens Van Duyse nog voor mij stond, met zijn rond, open gelaat,
met zijn vonkelend zwart oog; ik wilde steeds in dit hoofd gelijkenis vinden met den
gekenden type der Bonapartes, echter zonder stuurschheid. Zijn persoon had iets
aantrekkelijks door zijnen minzamen aard en zijn opgewekt en opwekkend woord.
Van hem mag gezegd worden dat hij al de krachten zijner ziel, al de gaven zijns rijk
begaafden geestes aan kunst en vaderland heeft gewijd. Op al onze vergaderingen
was hij een der trouwste en der ijverigste; geene vreugd of geen rouw ontmoette hij
langs zijne baan, of in zijn brein, vlug en bewegelijk als kwik, tooverden beelden en
klanken op, zoo schielijk en overvloedig, dat zijne verbazend wakkere pen die stellig
nog niet al kon afdrukken. Wij zagen het, hij was goed; maar wee hem, die hem
kwaadwillig op de teenen trapte, of de hem zoo heilige Vlaamsche zaak dorst
kleineeren. Hij greep naar de pen, en op een, twee, drie was er een hekel- of puntdicht
klaar, dat doorgaans wonder raak was.
Meermaals was ik getuige van zijn ongeloofelijke vertrouwdheid met het rijm. De
Fransche improvisator Pradel, een wezenlijk knappe kerel in dit vak, liet zich te Gent
hooren en maakte er veel opgang. Van Duyse trad nevens hem op, vroeg aan de
vergadering een
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onderwerp en eindrijmen op te geven, en begon dadelijk zijne voordracht, zonder
aarzelen of zonder haperen, en schiep zoo gedichten, die in kunstwaarde voor degene
van Pradel niet moesten onderdoen.
Gedurende langen tijd kwam Van Duyse minstens een paar maal ter week bij mij
op de redactie der Gazette van Gent, waar hij de dagbladen kwam doorsnuffelen.
Wanneer het gebeurde dat er hem iets bijzonder trof, - meest als een fransquillon of
Waal ons had aangerand - vloog zijn pen ijlende over 't papier en in een oogwenk
was hij met zijn gedicht klaar. Nooit, denk ik, was er een schrijver, die zooveel
vruchtbaarheid met zooveel gemak paarde.
Jegens mij was Van Duyse steeds uiterst vriendelijk. Een kleine trek van zijne
hartelijkheid: zekeren dag komt hij in onzen winkel, waar hij van den klerk verneemt
dat er ons een zoontje is geboren. Dadelijk neemt hij pen en papier en dicht ons een
gemoedelijken gelukwensch. Maar dit was niet genoeg; des anderdaags bracht hij
zelf ons een exemplaar zijner kindergedichtjes, met eene opdracht van zijne hand.
Kan men liefelijker handelen?

Felix A. Boone.
Felix Boone was eene der sympathiekste figuren uit den Vlaamschen hoop. Groot
van gestalte, forsch gebouwd en breed geschouderd, met iets grofs in den breeden
platten vorm zijns aangezichts, zou men, wanneer hij naar eigenaardige gewoonte
door eene hoofdbeweging zijne dicht- en langgegroeide bruine haarlokken naar achter
sloeg, bij een eersten aanblik gewaand hebben, dat men voor een duchtig getemperd
karakter stond. Een waar beeld des veredelden plebejers. Doch,
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die indruk verdween ras bij nader onderzoek. Iets fleemends en zoeterigs in zijne
anders ‘klokkige’ stem, iets goedigs en beschermends in zijne mijmerige oogen,
verrieden de weekheid zijner ziel. Een lam zat in den leeuw.
De geest vol van de, wel eens onpractische, wijsgeerige-democratische
leerstellingen der mannen van de Broedermin (waaronder de advocaat Constant
Leirens, doctoor C. Fredericq, professor Callier en Emiel Delaveleye), zat hij
zelfvoldaan op zijn stokpaard, wanneer hij maar met iemand over de menschheid en
over hare hervorming kon aan het praten gaan. Hij had steeds den mond vol van
Kant, Schlegel, Schopenhauer, Fourier en Proudhon en, bij wie er niet veel van af
wist, kan hij wel eens zijn doorgegaan voor een Atlas, die op zijnen breeden schouder
de geheimzinnige kist droeg, waaruit voor elk lid der groote menschenfamilie eens
de echte, de onvervreemdbare vrijheid en de legendaire poule au pot zouden te
voorschijn komen: Hij wachtte enkel op het geschikt oogenblik om zijn kist te openen.
Als flamingant behoorde hij tot den staf van den stuggen Snellaert. Hij wilde voor
onzen stam recht en volle recht en verdedigde onze taal met overtuiging en talent in
de Broedermin, en later in de Stad Gent; telkens, na elke kiezing, verklaarde hij het
luid dat hij den volgenden keer de Vlaamsche kandidaten zoo niet meer zou laten
van kant steken; maar telkens, bij elke kiezing, ondervonden wij dat Boone's goede
inzichten en zijne diepe overtuiging de vlag moest strijken voor den meerderen
invloed en den onwil der anti-Vlaamsche mannen van de Association libérale, die
de Stad Gent in handen hadden.
In het Vlaamsch Gezelschap was Boone een der ijverigste leden, en een der gewone
woordvoerders. Zijne
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natuurlijke welsprekendheid, gepaard bij zijn enthusiastischen aard, gaven kleur en
gloed aan zijn woord. Ook was er onder ons menigmaal spraak hem naar den
gemeenteraad te zenden.
Boone's letterkundige boedel weegt niet zwaar, hoewel hij in een zeer geleidelijken
trant schreef. Met hem ging het gelijk met vele dagbladschrijvers: de stralen van
hunnen geest flikkerden op, om onmiddellijk te verdwijnen in den nacht der
vergetelheid.
Boone schreef eenige liedjes, waarvan ik mij nog de Banneling herinner, door
hem dien honderden keeren te hebben hooren zingen. Nooit waren wij gezellig bijeen
gezeten, of eenstemmig ging de kreet op: ‘Boone, de Banneling!’ Wel gebeurde dit
op den duur om hem een beetje ‘op de vaan te zetten,’ maar hij zong het zoo gaarne
- wij wisten het, - en het ging er op los: het pathetieke deuntje:
‘Mocht ik nog eens aan mijn boezem prangen
‘De schoone vrouw, die ik zoo teer bemin,
‘Mocht ik nog eens den moederkus ontvangen
‘..................

klonk uit zijnen machtigen gorgel met niet min pathetischen nadruk in zijne
voordracht. En als dan het refrein kwam:
‘Ik voel mijn laatste stonden naderen,
Mijn geest stijgt op naar hooger sfeer,
O! gun me een graf bij mijne vaadren,
Bij mijne vaadren een rustplaats weêr.’

Dan galmde het in tutti met oorverdoovend gedreun en het gejuich vond geen einde.
Een hartelijke, innemende jongen was die Boone! Zijne vroegtijdige dood (1871),
bedroefde mij onuitsprekelijk.
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J.F.J. Heremans.
Ons opkomend Vlaamsch legertje te Gent won eenen koenen en bekwamen hoofdman
bij aan Jaak Heremans, die, reeds op twintigjarigen leeftijd, aan het Atheneum de
door Prudens Van Duyse1) opengelaten plaats van leeraar der Vlaamsche taal was
komen bekleeden (1845). Hij was, nevens Snellaert, wezenlijk de ziel van het
Vlaamsche lichaam; hij was de zwavelstok (verschooning!), die, altijd vlammend,
het vuur aan alles stak.
Ik leerde hem kennen bij den boekhandelaar Hoste, bij wien hij eerst inwoonde.
Aantrekkelijker jongeling was er zeker niet; slank van bouw, met fijn gesneden gelaat,
lang zwart haar en vonkelende oogen, had hij in doen en woord die opgewektheid,
die levendigheid, welke meerderen Sinjoren eigen zijn. Dadelijk verwierf hij op
Vlaamsch gebied het gezag, dat mannen van talent, overtuiging, wil en werkzaamheid
ten deele valt. Daarbij toonde hij in die moeielijke dagen eene vastheid van karakter,
die, in de laatste jaren zijns levens, - misschien door den invloed eener zwakkere
gezondheid - wel wat weifelen ging.
Heremans - die eens de zoo stille boekenworm zou worden - was toen de wakkerste
en de vroolijkste onder de jonge flaminganten. Zoodra hij de rustige bestuurtafel van
het Vlaamsch Gezelschap had verlaten, ging hij aanzitten bij de lustigste broeders,
die hun harte goed deden aan het beschimpen en bestoken der fransquillons of aan
het zingen van oudere en nieuwere Vlaamsche liedjes. Dan gebeurde het meermaals
dat hij

1) Van Duyse was stads-archivaris benoemd.
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ons laat in den avond nog meesleepte naar den Zandberg (waar hij bij de weduwe
van Ledeganck was gaan inwonen) en waar de joligheid nog toenam onder den
invloed der Liebfraumilch, een lekker wijntje, waarvan hij goeden voorraad had en
dat hij wist door ons niet versmaad te worden. Hoe dikwijls dropen wij niet, naar
ziel en naar lichaam opgetogen, in de ‘kleine uurtjes’ van bij hem naar ons bed!
Toen bezat Heremans al niet veel meer dan zijne jaarwedde aan het Atheneum;
maar ook die gaf hij tot den laatsten cent voor de goede zaak ten beste.
Won Heremans als mensch dadelijk aller harten, dagelijks groeiden onze achting
en eerbied tot hem door de ras volgende blijken van zijn geleerdheid, zijn warm
flamingantisme en zijn onwankelbare verknochtheid aan de liberale gedachten. Was
hij in het Vlaamsch Gezelschap een der werkzaamste leden, in alle omstandigheden
en gelegenheden toonde hij zich een ijverend Nederlander uit éen stuk. Nog herinneren
wij ons met wat blijdschap en fierheid hij ons de verheugende mare bracht dat op
het Atheneum, waar tot dan toe het Vlaamsch bespot en verwaarloosd was geworden,
hij eindelijk bij eene schaar keurleerlingen de liefde voor onze taal had ingeprint.

Isidoor Van Doosselaere.
Onder de ijverige Vlaamschgezinden in dien tijd, dient Isidoor Van Doosselaere
genoemd te worden. Als letterzetter begonnen, bracht hij het als boekdrukkersbaas
vrij verre, en de keurigheid en smaak zijner drukwerken verwierven hem talrijke
onderscheidingen, onder andere die van ridder der Leopoldsorde. Hij deed mede aan
letterkunde en schreef, onder meer, eenige stukken
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voor het tooneel, waarbij het drama, dat in een prijskamp der Fonteinisten met zilver
werd bekroond, een ander drama in drie bedrijven: Geen geluk zonder deugd, vertoond
door Broedermin, te Brussel en te Brugge alsmede te Amsterdam, en een blijspel:
Verzint eer ge begint, dat, in het Duitsch vertaald, opvolgenlijk een twintigtal keeren
op een voornamen schouwburg van Berlijn werd vertoond.
Als ‘militant’ Vlaamschgezinde, bewees van Doosselaere groote diensten aan onze
zaak. Ondernemend van geest, stichtte en drukte hij, op eigene kosten het weekblad
het Volksbelang, waarvan Jozef Van Hoorde de eerste opsteller was, en dat voor het
eerst in het begin van 1867 verscheen. Eenigen tijd daarna werd het blad het eigendom
van een vennootschap; het was en is van eerst af tot heden ten dage het orgaan van
het Vlaamsch liberalisme te Gent gebleven. Op zijne kosten ook ondernam hij de
uitgave van een paar onzer eerste Vlaamsche tijdschriften het Leesmuseum, waarvan
Heremans het bestuur nam, en de Toekomst, terwijl hij ook zijne persen ten dienste
stelde van vele jonge letterkundigen tot het drukken hunner werken.

Van Geert.
De gepensioneerde kolonel Van Geert die in 't begin der jaren 50 naar zijne
geboortestad zijne rust kwam nemen, genoot de achting en de vriendschap van elkeen,
niet alleen om zijn hartelijk en open karakter, maar ook nog om zijne onuitputtelijke
geestigheid. Hartstochtelijk liefhebber van het tooneel, goed declamator, was hij
gedurende eenigen tijd voorzitter van Broedermin en Taalijver, en schreef een paar
tooneelstukken in ernstigen trant, waar veel effect in zit. Doch, als luimig
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verteller stond hij het hoogst aangeschreven; wat heeft de goede Van Geert ons tranen
doen lachen! Gemeene grappen waren zijne gading niet; het kitteligst oor zou in zijne
vertellingen geen storend woord gevonden hebben; het waren gulle, echt Vlaamsche
boerden, die hij voordroeg met zooveel gemoedelijkheid, zooveelschalksche
toonschakeeringen, dat het ding een wezenlijk artistiek ‘cachet’ kreeg. Ik herinner
mij zijn sprookje, de Garnizoens-verandering uit Bergen op Zoom, eene allergeestigste
spotternij op de lamlendigheid, die vroeger in het Hollandsch leger heerschte. Doch
zijn meesterstuk in dien trant was de Grootboekhouder van Lieven Bauwens, dat hij
ons voor de eerste maal op eene soirée bij baron de Saint-Genois liet hooren en dat
er zulken opgang maakte, dat elkeen hem verzocht die vertelling op het papier te
zetten.
Van Geert maakte er een blijspel van en de Saint-Genois nam het tot onderwerp
eener vertelling: de Grootboekhouder. Adolf Sunaert, die daar ook was, bood zich
aan om het werkje van den laatste te illustreeren, en het verscheen inderdaad enkele
maanden later.
Later, werd de Grootboekhouder verwerkt tot een zangstuk, le Teneur de Livres,
dat in 1853 te Gent op den Franschen schouwburg werd vertoond. Ik was bij de
voorstelling aanwezig; hoe lief de muziek van den Antwerpenaar Schermers ook
werd gevonden, genoot het stuk weinig bijval, de schrijver had iets, dat eigenlijk
maar één kruimig tooneel kon opleveren, tot twee lange bedrijven verwaterd.
Met spijt zagen wij in 1855 kolonel Van Geert Gent verlaten: hij ging naar Brussel
wonen, waar hij ondervoorzitter van de Wijngaard werd.

De Baets.
Een der wakkerste en geestigste leden van het Ge-
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zelschap was Pieter De Baets. Hij was nog student toen hij er zich bij aansloot en
onze kennismaking zou weldra tot vriendschap leiden. Ik ging hem nog al dikwijls
bezoeken te Meulestede, waar zijne ouders een kruidenierswinkeltje hielden en daar,
op zijne nederige studeerkamer, koutten wij over letterkunde en over politiek. Toen
was De Baets volop een sociaal democraat; toen, stellig, zou hij zelf gezworen hebben
dat hij nooit de paapsche wegen zou hebben betreden, waarop hij eens zou gaan
dwalen.
Tot zijne eerste pennevruchten behoort een verhaal, getiteld: eene
Zondagavond-vertelling dat in de de Gazette van Gent van Mei 1848 te vinden is,
doch zonder naam van schrijver. Heremans hield veel van hem en koos hem tot
medebestuurder van het tijdschrift Leesmuseum; de derde was Edward Campens.
Hoog van stal, goed gevleeschd, bolwangig, lag er op het uiterlijke van De Baets
zoo iets boersch; doch in zijn oog glom geesteslicht, zijn gemakkelijk woord was
snedig en doorkruid met echt Vlaamsche uitdrukkingen, die er een eigenaardige
sappigheid aan gaven. Advocaat geworden, pleitte hij - iets wat toen nog zelden
gebeurde - voor de assisen en de boetstraffelijke rechtbank meermalen in het
Nederlandsch, en dit met zooveel gevatheid en talent, dat hij weldra aanzien verwierf,
zelfs populair werd en hij zich spoedig in eene groote cliënteel, vooral bij de kleinere
standen, mocht verheugen.
Vooral goed gezien was hij langs den noordkant der stad, zooals te Wondelghem,
Lovendeghem, Everghem en Sleidinge, waar de jongen van Meulestede1) gelijk hij

1) Meulestede, een buitenwijk van Gent, weinige minuten van de stad afgelegen; vooral toen
hoorde men daar eene spreekwijze, die nog al plattelandsch klonk.
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in de wandeling heette, van elkeen gekend was. Met den kleinen burger en den kleinen
werkman stelde hij zich op den gemeenzaamsten voet, met hen ging hij naar de
herberg, met hen deed hij bij winter-avond zijn whistpartijtje en in den zomer, des
Zondags, was hij geregeld op eene of andere rolbaan te vinden, waar hij, in zijne
hemdsmouwen, deel nam aan het balspel, waarin hij een eerste klepper was, en door
zijne luimige zetten de aanwezigen in de lustigste stemming wist te brengen. Toen
hij later lid der Kamer was gekozen, beweerden kwâtongen, dat hij de buitenkiezers
door zijne behendigheid in 't ballen de stem had afgefutseld.
Bijna allen in het Vlaamsch gezelschap waren wij politiekers; geen wonder, dat
De Baets, in dit midden verkeerende, zich tot werkdadiger deelneming aan het
openbaar leven aangetrokken gevoelde. Voor goed werd de aandacht des publieks
op hem gevestigd door het verschijnen van zijn vlugschrift: Iets over het Brood
(1854), in zeer democratischen zin geschreven, waarin een gewichtig vraagpunt werd
behandeld, dat toen aan de dagorde stond. In die brochuur, vroeg hij de afschaffing
van het maalrecht, evenals die van den ‘pegel’, dat is de wekelijksche vaststelling
van stadswege van den prijs, waartegen de bakkers de verschillige soorten van brood
moesten verkoopen. Wat zeer opgemerkt werd, was de scherpe toon, waarop hij het
liberaal gemeentebestuur aanrandde, omdat het zoo talmde met de afschaffing van
die hatelijke verordeningen.
De Baets' schrift maakte diepen indruk te Gent; zijne vrijmoedige taal werd
gesmaakt, en elkeen, wij, Vlaamsche liberalen, vooral, zagen in hem een man der
toekomst; wij dachten uit hem een volksleider, een tribuin te zien opwassen, wiens
gloeiend woord, wiens koen voorbeeld de massa's zouden hebben meêgesleept, om

Willem Rogghé, Gedenkbladen

269
de vaan van Klauwaert en Geus op de tinne van het stadhuis van Gent te gaan hijschen.
Latere gebeurtenissen toonden hoe wij ons, helaas! aan hem deerlijk hadden vergist!

Adolf Sunaert.
Eene figuur, die ik om haar zonderling mengsel van goedheid en overdadigheid,
steeds met welgevallen herdenk, is die van Adolf Sunaert. Eigenaardiger bliksem
dan die was, liep er zelden op aarde. Hij was een zoon van zeer geringe ouders, die
zich van veel beroofden om hem tot op de hoogeschool in het génie civil te laten
studeeren. Uiterlijk als student een echte type: zijn groen korpspetje bekroonde iets
als een langen dunnen staak, en tusschen zijn scheef geloopen schoenen en den
onderzoom zijner broek was er steeds een afstand, die toeliet den niet geringen
uitsprong zijner knoesels goed op te merken. Natuurlijk, zijne broek - ik geloof dat
hij er maar éene voor de werkdagen en den Zondag bezat - had den tijd om te krimpen
vóor zij was versleten, want hij groeide, groeide zoodanig dat hij weldra aan een reus
geleek. Wat zijn aangezicht betreft, buiten zijne fraaie oogen, was het eerder leelijk,
doordien zijn kin naar beneden ontwikkelde naar mate zijn lijf in de hoogte opging.
Maar wat verandering met de jaren! Van lieverlede, goed in zijn vleesch geraakt,
kwam een prachtig-zwarte volle baard Dolfs akelige kin gansch verbergen, terwijl
zijn kaal geworden schedel bijdroeg om op zijne statig opgaande kruin dien echt
mannelijken stempel te drukken, zoo eigen aan hen, die.... vroegtijdig hunnen toupet
verliezen.
Dolf, wij zegden het, was eene grillige, ongeduldige
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en driftige natuur. Geen wonder dat hij het op de Hoogeschool niet uithield tot aan
den graad van ingenieur: hij was de zagemans van professoren en hunne droge lessen
beu. Onze vriend schreef goed Nederlandsch en was een vurig flamingant, zoodat
de hoofdmannen van het Vlaamsch gezelschap zich voor hem inspanden en hem tot
een postje van klerk op het stadhuis konden doen benoemen. Dat hij daar een
toonbeeld van bediende was, zou ik niet durven verzekeren. Ook beviel het er hem
niet lang: liever schoot hij zich door den kop, dan zijn leven lang pennelikker te
blijven!
Ter wille, niet van zijne inschikkelijkheid, verre van daar, maar van zijne wezenlijke
bekwaamheid, duldde men hem toch op het stadhuis gedurende eenige maanden.
Intusschen had hij zijne zinnen op iets anders gesteld, namelijk de nijverheidskunsten.
Met eene toelage trok hij naar Lyon, om er de Jacquart-getouwen te bestudeeren.
Teruggekomen, werd hij te Gent leeraar benoemd bij de Nijverheidschool en later
leeraar van doorzichtkunde bij de teeken-academie. Hij schreef voor zijne leerlingen
een Handboek van Doorzichtkunde. Den besten vriend der wereld, mochten velen
en ik ook hem heeten, maar wie hem een stroo in den weg legde had het bij hem
leelijk verbruid. Enkelen zijner collegas wisten er van te spreken.
Dolf was nog al hoogmoedig en zou een voorname plaats hebben willen bekleeden.
Eens dacht hij met den voet in den hoogen stijgbeugel te staan: de plaats van
bestuurder der Nijverheidschool was opengevallen en hij vroeg die aan. Wat vertelde
hij mij van de plannen, die dezen post hem zouden toegelaten hebben te
verwezenlijken! Maar zie, met de verandering in de school was eene vrouwenhistorie
gepaard, en nu wilde het

Willem Rogghé, Gedenkbladen

271
lukken dat Dolf te recht of ten onrechte den naam had van bijzonder gaarne lieve
meisjes te zien! Het baantje ontsnapte hem: zijn collega Lod. Schepers, die inderdaad,
wat de bekwaamheid betrof, Sunaert niet gold, werd benoemd.
Dien dag was Dolf woedend in zijne teleurstelling en vervaarlijk in zijne
gramschap. Het stootte hem tegen de borst nu onder het bestuur te moeten staan van
hem, die eens zijns gelijke was en dien hij op kunst- en nijverheidsgebied verre
beneden zich stelde. Meermaals hadden bittere tooneelen op school plaats tusschen
beide mannen, waarbij Sunaert niet altijd gelijk kon halen; de overheid kwam niet
tusschen; 't was alsof Dolf's opbruischend karakter aan sommigen een soort van
ontzag inboezemde.
Eens stond hij wezenlijk op de baan der fortuin. Gekend als puik teekenaar en
ervaren weefkundige, was de heer Thienpont hem komen voorstellen voor
gezamenlijke rekening eene fabriek van Jacquart-linnen op te richten; Thienpont zou
het kapitaal, Sunaert zijne kennissen in de vennootschap aanbrengen, en de winst
zou tusschen beiden worden verdeeld. Sunaert aanvaardde; de fabriek nam uitbreiding
en jaarlijks werd er reeds door beiden een fraai sommetje aan winst opgestreken.
Terwijl hij daar werkzaam was, groeide de liefde tot de kunst, die altijd in hem
gezeten had, nu tot eene ‘passie’ aan. Hij begon eerst met oude printen te verzamelen,
en dan ging hij los op oude schilderijen, die hij zeer goed kende. Eens had ik bijna
ruzie met hem over een schilderij. Wij zaten ter veiling bij Van Wymelbeke op den
Nederpolder, en hadden er reeds zoowat gekocht, ik onder andere, een anoniem groot
Kattengevecht, dat ik aan een koopman ruilde, wat mij later zeer speet, daar het
misschien het stuk van
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Paul De Vos kon zijn, dat in Rubens' boedel voorkwam, toen Dolf moest heengaan,
mij last gevende op een drietal stukken te bieden; hij wou 40 frank besteden - maar
geen cent meer, drukte hij mij op 't harte, voor een zeer fraai zeestukje, waarop hij
het niet opgemerkt monogram van Simon De Vlieger had ontdekt. Ik bied op het
ding, tot 40 frank, het gaat hooger, ik bied weêr en het blijft mij voor 60 frank.
Ik was verheugd over mijnen koop, nog meer nadat eene onmiddellijke opfrissching
het nog beter had doen uitkomen. Maar toen Dolf des anderdaags kwam hooren wat
ik voor hem had losgekregen, was er niets aan te doen, mordicus wou hij het hem
nu nog meer bekorende Vliegerken bezitten, dat hij mij staande hield voor hem
gekocht te zijn. Tevergeefs herinnerde ik hem zijn streng ‘geen cent meer’; hij kleurde
van toornigheid en, om der vrede wille, moest ik den de Vlieger.... laten vliegen.
Nu zou het op de fabriek ook gaan scheef zitten. Sunaert zat op het bureau steeds
vlijtig te teekenen, maar zijn vennoot werd gewaar dat telkens zij van hem eene
teekening voor een ammelaken of eene servet noodig hadden, die zelden op tijd klaar
kwam. Den opbruischenden vogel kennende, spaarde hij hem bescheiden elke
opmerking, doch liet niet na eens eventjes over dezes schouder op het papier te loeren.
Wat zag hij? Instede van bloemen of fantazijën, teekende Sunaert mannekens, die
nooit in een stuk linnen konden te pas komen. Thienpont bepaalde er zich bij een
minder plezierig gezicht te zetten bij 't geen hij aanzag als eene verwaarloozing van
hunne belangen, en Sunaert voelde zich over die zwijgende verkoeling gebeten.
't Was weêr bij mij dat Dolf zijn hart of zijne gal kwam uitstorten. Zijn vennoot
keek op zijne handen en
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wilde hem onder zijne pantoffel houden; dat zou niet, dat kon niet, hij trok er uit.
Nutteloos hield ik Dolf voor oogen hoe hij zijne stoffelijke toekomst met de voeten
trad; hij vroeg verbreking van het vennootschap en bij de afrekening kreeg hij eene
som van nog al veel duizenden als zijn aandeel in den boedel.
Nu was hij er bovenop en kon hij aan zijne kunstdrift den teugel vieren. De zolder
in zijn huis op de Coupure werd tot atelier ingericht. Dolf kon teekenen, maar miste
toch het fijne van die kunst, vooral om den grooten trant aan te vatten, gelijk hij
dadelijk deed. Iets zonderlings in zijn blik: de meeste beelden onder zijne eerste
schilderwerken zijn te smal. Als hij zoo aan 't schilderen was, knaagde er hem wat
anders aan de lever of liever aan de beurs. ‘Die modellen, wat kost dat duur, ik zal
er mij aan ruïneeren!’ Ik kreeg nu den nuchteren inval mijn persoon voor niets kostend
model aan te bieden; dit beviel Dolf, en in alles driftig, drong hij er op aan, dat ik
dadelijk voor mijn portret bij hem zou gaan poseeren. Wat heb ik daar op dien zolder
onplezierige uren gesleten! Het duurde en het duurde, de gelijkenis kwam er niet in
(en is er nooit in geraakt) en Dolf zat daar te knoeien en te zweeten, dat ik soms
medelijden had met hem. Nu was de dag slecht, dan klaagde hij dat ik niet stil zat,
immers het haperde altoos aan iets - buiten zijne onmacht. Eens joeg hij mij den
schrik op het lijf; ik zat daar weer op mijne pijnbank, stil en onbewegelijk, hij
zwoegende op het doek, toen hij op eens, als wanhopig, den voet oplichtte en met
een geweldigen stamp den ezel en het portret tot voor mijne voeten deed rollen. Ik
gebruikte het meeste verstand, trachtte den opgewonden man te bedaren, die, na die
vlaag van ongeduld, dan ook weer redelijker werd.
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Sunaert, die een diep gevoel had voor het oud Vlaamsch coloriet, deed voortgang.
Zijn eerste werk is een vallende Phaëton, welk levensgroot stuk op de tentoonstelling
zeer de aandacht trok en voor de stad Gent werd aangekocht. De Précurseur, in eene
beoordeeling van den salon, sprak er met lof over, nochtans vragende of het geen
coup de pistolet zou zijn, wat het voor Sunaert wezenlijk is geweest. Al wat hij later
schilderde, stond merkelijk lager
Zijn betrekkelijk succes op den salon moest hem hoovaardig maken. Seffens begon
hij aan zijn eigen portret, ditmaal in Rembrandt's trant. Korts voór het sluiten van
het salon was het klaar en hij eischte dat het afzonderlijk op een ezel, een soort van
eereplaats, zou worden tentoongesteld. Voor den onbuigzaam lastigen kwant
zwichtende, onderwierp men zich aan zijnen eisch, hoewel het minder gelukt portret,
dat het talent van den schilder des Phaëton's kwam beschaduwen, die onderscheiding
niet verdiende.
Waar Dolf zich zeer verdienstelijk maakte, was in zijne hoedanigheid van
bewaarder der schilderijen van het Gentsch Museum. Hij maakte een inventaris van
al de schilderijen in kerken en stedelijke inrichtingen, deed er verscheidene opfrisschen
en naar het Museum overbrengen en schreef een merkwaardigen catalogus van die
verzameling. Gaarne had hij de talrijke in Gent voorhanden zijnde tafereelen van
Gaspard De Crayer in een enkele zaal willen vergaderen, en hetzelfde doen voor De
Liemaecker en andere locale meesters, om derwijze een ‘echt Gentsch’ museum tot
stand te brengen. Doch er zouden zalen moeten bijgebouwd, nog meer andere kosten
gemaakt worden, en, tot groote ergernis van Sunaert, wees het gemeentebestuur zijne
plannen van der hand.
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Spijts zijne hoekige kanten en zijne vlagen van gramschap, stond Dolf gekend als
een lustige broeder; aan tafel was hij een verslindend wonder, een echte Falstaff;
waar hij de spijzen bergde, was voor velen onbegrijpelijk, en, zonder dat ooit iemand
hem van streek zag, kon hij drinken als een tempelier. Als de meesten nevens hem
zouden gaan onder tafel rollen, bleven lijf en geest bij hem volkomen kras. Eindelijk
geraakte dit raadsel opgelost: Dolf kwam in de kraam van eenen.... reusachtigen
lintworm; eenige maanden later verloste hij van eenen tweede, de appetijt verdween
en ik zag Dolf, den kloeke, den ontembare, wegkwijnen tot een geraamte, waaruit
op 17 April 1875 de geest heenvloog. Hij was den 27n November 1825 geboren en
dus nauwelijks 50 jaar oud.
Hij bezette zijne prachtige verzameling oude prenten, mits eene lijfrente door de
stad aan zijne zuster te betalen, aan de bibliotheek der hoogeschool.
Zijne oude schilderijen werden geveild en brachten nog al wat op. Wat de
schilderijen van zijne hand betreft, die werden voor spotprijzen afgeslagen, onder
anderen eene levensgroote Judith, wel 5 meters vierkant doek, voor 20 frank. Hadde
Dolf het geweten, wat zou hij bij zulke miskenning getierd hebben!

Jozef Pauwels.
Waar wij, uit Vlaamsch oogpunt, thans te Gent minder sterk zijn, is op het gebied
der Beeldende Kunst. Voorheen waren onze artisten verbroederd in het
Kunstgenootschap, dat later ontaardde in een Cercle Artistique. In mijne jeugd was
het daar goed Vlaamsch, en tegenover mannen als Felix de Vigne, Canneel, Sunaert
en Jozef Pauwels, die er den nationalen zin krachtig op-
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hielden, zouden de fransquillons het niet gewaagd hebben er den staart te roeren.
Jozef Pauwels herdenk ik gaarne: de eenvoudigheid en de goedheid zelven, geheel
opgaande in zijne geliefde kunst, onafgebroken werkende en blokkende om het
hooger te brengen. Een boerenjongen uit Sleidinge, bleef hij heel zijn leven zoowat
een boerken in zijn uiterlijke en ook wat boersch in zijnen spreektrant, wat niet zeggen
wil dat hij dom was, verre van daar.
Hij had zijn atelier in dat groot zwart kloostergebouw aan Plottersgracht, waar ik
hem zoo dikwijls ging bezoeken. Steeds was hij aan het teekenen of schilderen, of
rustte hij daarvan, dan trok hij de krachten zijns geestes te zamen op zijne schetsen
of op den arbeid van het laatste oogenblik, altijd op zoek naar iets volmaakter. Zoo
kon hij daar gansche uren in gepeins verslonden zitten, gestadig met de dampende
pijp in den mond, welke laatste liefhebberij hem eens duur te staan zou komen.
Gelijk een kunst-anachoreet sleet hij, als 't ware, zijn leven in de werkkluis, en
zoo diep zat hij daar in zijne beschouwingen, dat hij, de ziel ten nadeele van het
lichaam koesterende, meer dan eens des avonds ondervond dat hij dien dag vergeten
had.... te eten.
Hij had te Antwerpen onder Wappers gestudeerd, doch zijn geheelen trant had hij
verzelfstandigd door het zoeterige van het coloriet des Antwerpschen meesters van
zijn palet te weren, om van dichterbij de manier der oude Vlamingen te volgen. Als
teekenaar konden weinigen het hem afdoen. Wars zoowel van weekelijk idealisme
als van ruw realisme, koos Pauwels den goeden middelweg; hij volgde trouw de
natuur, die hij, met iets eigens in zijn oog, in zich opnam. Van klein geknutsel gaf
hij den brui; zijne breede opvatting en ver-
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heven stijl deed hij gelden in ernstige, veelal godsdienstige onderwerpen; van hem
vindt men tafereelen, onder andere in de kerken van Sleidinge, Evergem, Waarschoot,
Caprijk, Wetteren, S. Amandsberg, Goorix-Oudenhoven, Lievens-Essche, Cincinnati
(Amerika) enz. Hij schilderde weinig zoogezegde huiselijke tafereelen, maar een
daarvan, de Familie van den Schrijnwerker, dat door koning Leopold werd
aangekocht, mag een zijner meesterwerken heeten. Overgroot, integendeel, is het
aantal portretten, dat hij schilderde, in welk vak hij uitmuntte. Vele onder deze laatste,
helaas! hebben nog al van hunnen klank en hunne frischheid verloren en zijn verbruind
en vergeeld, iets wat men zooveel aan moderne schilderijen tegenkomt, terwijl
schilderijen van vóor drie, vier eeuwen hunnen glans nog volop gaaf behouden.
Waaraan mag dit liggen?
Toen Pauwels rond de 50 jaar oud was, begon hij te kwijnen; hij zou bitter boeten
voor zijne overdadigheid aan werk en voor de verwaarloozing van zijn lichaam. Tien
jaar lang duurde zijne ziekte, en in de vijf laatste jaren vooral was hij een echte
martelaar geworden. Veel ging ik bij hem op zijn atelier, waar hij, de letterlijk
ontvleeschde, nog altijd zat in dezelfde duttende houding, nog altijd met die helsche
pijp in den mond, die hem nochtans zooveel kwaad deed! En hij doorbladerde zijne
teekeningen en schetsen en wees mij op degene die hij ging op doek brengen, wanneer
hij.... zou genezen zijn geweest. Pijnlijke woorden voor hem, die wist dat hij voor
goed veroordeeld was!
Nog een gelukkigen dag had Pauwels. Bij gelegenheid zijner benoeming tot ridder
der Leopoldsorde, werd hem in 1873 door het Kunstgenootschap een feestmaal
aangeboden. De oud-minister Rolin, die de feestrede hield, vond een gelukkig woord:
‘Gij krijgt het kruis, maar
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reeds sinds lang waart gij in de harten uwer vrienden gedecoreerd.’
Pauwels, die ongetrouwd was gebleven, kon natuurlijk al de zorgen niet vinden,
die zijn toestand vereischte. Hij werd slechter en slechter, maar wilde volstrekt zijn
heiligdom, zijn atelier, niet verlaten. Eindelijk, door smarten overmand, werd hij
naar een ziekengesticht overgevoerd, waar hij den 12n Maart 1876 overleed, in den
ouderdom van 56 jaar.
Het Kunstgenootschap liet een grafgesteente oprichten aan den verdienstelijken
artist en gelastte mij met de redevoering. Die treurige plechtigheid had plaats op den
17n Maart 1878.
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XIII.
De laatste jaren.
Ik had, op den weg, dien ik nu wilde inslaan, een uitstekenden studiemakker en
daarbij een hartelijken kameraad gevonden aan Max Rooses. Op jeugdigen leeftijd
tot leeraar van Nederlandsch aan het Gentsche Atheneum benoemd, had hij zich
aanvankelijk meer op louter literarische studie toegelegd, totdat van lieverlede de
liefde tot de beeldende kunsten bij hem de overhand kreeg. Ons grootste genoegen
vonden wij in gesprekken over kunst en kunstenaars.
Hij was in October 1866 te Gent aangekomen en al spoedig werd hij vriend van
den huize en een innige.
Toen hij in 1869 de dochter van den schranderen Antwerpschen hofbouwkundige
Karel Van Geert gehuwd had werden de banden tusschen onze beide gezinnen zoo
hecht, dat wij om zoo te zeggen elkanders lief en leed deelden - en nog deelen. Want
ofschoon onze
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vrienden later, in 1876, Antwerpen gingen bewonen, bleven onze betrekkingen toch
onafgebroken voortduren, even hartelijk en even nauw. Met wezenlijk geluk vierden
wij op het einde van 1891 ons jubileum van vijf en twintigjarige vriendschap en dat
nog al in dubbel, eerst bij hen te Antwerpen, vervolgens bij ons te Gent. Hunne
kinderen, Rosa en Max, beminnen wij alsof het de onze waren, Rosa nog het meest,
want wij zagen haar geboren worden en opgroeien tot een echte roos. Meermalen in
het jaar komt zij ten onzent ‘haren tweeden thuis’ eenige dagen doorbrengen en dan
is het ons alsof uit haar aanvallig beeld de zon van 't geluk in onze woning neerstraalt.
Hoevele reisjes deed ik samen met Max naar vermaarde kerken, museums en
kunstverzamelingen, eerst in het land, dan in het Noorden van Frankrijk, totdat wij
het plan opvatten van eene groote studiereis door Duitschland, die echte stapelplaats
van meesterstukken der Nederlandsche School.
Hij zou, met het oog op den prijskamp voor het leveren eener geschiedenis der
Antwerpsche Schilderschool, zich bijzonder met de werken zijner vermaarde
stadgenooten bezig houden; van mijnen kant, zou ik de parels der kleine meesters
van de Nederlandsche school gaan opzoeken, vergelijken en ontleden.
Bijna twee volle maanden brachten wij daaraan over in de openbare museums en
bijzondere kabinetten van Keulen, Frankfort, Mainz, Cassel, München, Hannover,
Berlijn, Weenen, Pesth enz., en van 's morgens tot 's avonds stonden wij daar notas
te nemen, onderwijl aan elkander onze indrukken en waardeeringen mededeelende.
Hoe plezierig, hoe onverzadelijk matten wij ons zoo dag aan dag af, hoe wonden wij
elkander op in onze trotschheid over de wonderwerken van onze meesters, die wij
daar in zulk ontzachlijk groot getal aantroffen!
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Daar kreeg Max Rooses als 't ware zijne eerste vorming in het vak van kunstcritiek,
daar verzamelde hij de bouwstoffen tot zijne Geschiedenis der Antwerpsche
Schilderschool, die bekroond werd en door hem aan mij werd opgedragen, met die
hartelijke woorden: ‘Aan U, mijnen ouden vriend, mijnen trouwen gezel op onze
zwerftochten door Europa, tot opsporing van wat schoons, wat nieuws, wat kunstigs.’
- Daar ook vond hij de eerste grondslagen voor zijn OEuvre de Rubens.
En mijne notas over Duitschland? Helaas! buiten een drietal kleine brokken, die
ik aanwerkte en in het Nederlandsch Museum liet verschijnen, liet ik de rest daar
liggen.
Uit Duitschland had ik nog al veel oude prenten uit de Nederlandsche school
medegebracht, in welke liefhebberij ik veel genoegen heb gevonden en die mij ook
in zake van nationale kunst veel heeft geleerd. Thans, door de schaarschheid van het
goed en de hooge prijzen waarop zeldzame en keurige stukken staan, wordt het
verzamelen daarvan moeielijker.
Nu zou ik een werkzamer deel gaan nemen aan het politiek leven, natuurlijk in
Vlaamsch-liberalen zin. Door het vertrek van Max Rooses naar Antwerpen (1876),
viel eene plaats open in de redactie van het Volksbelang, die mij werd opgedragen;
sedert dien tijd ben ik een trouw medewerker aan het blad. De opstelraad, vergadert
sinds jaren wekelijks ten mijnent, beraadslaagt en werkt onder het orberen van een
glas bier en een borrel als ‘slaapmuts’, wat mij bij die vrienden den vleienden naam
gegolden heeft van ‘baas uit het Volksbelang’. Sedert het bestaan van dit blad, wordt
het door vrijwilligers geschreven; uit liefde voor taal en beginsels brengen wij allen
gaarne die opoffering van tijd en soms.... geld. Wien wij niet alleen om zijn helderen
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geest en zijn kernig schrijverstalent, maar ook om zijne voortvarendheid, bijzonder
eeren en achten, is Julius de Vigne. Vijf en twintig jaar lang, week aan week, werkte
hij mede en wat zijne pen leverde, behoorde tot het degelijkste van het blad. In begin
1892 vierden wij een jubileum en boden den wakkeren strijder en gemoedelijken
vriend een prachtig kunstalbum tot herinnering aan.
In 1874 moest het midden-comiteit der Association Libérale vernieuwd worden
en ik werd door de Vlaamsche Liberale Vereeniging, met andere van hare leden tot
kandidaat aangeduid. Wij werden gekozen en zoo was de Vlaamsche vereeniging in
dit lichaam vertegenwoordigd door vijf harer leden, Julius de Vigne, Albert Fredericq,
Honoré Goossens, Rolin-Jacquemijns en ik. Dat deze onze kleine zegepraal niet in
den zin viel van de veelvuldige fransquillons in de liberale partij, liet zich afmeten.
Hoewel sterker, waren de Vlaamschgezinden toch nog minderheid in het midden
comiteit, en mannen als Metdepenningen, de voorzitter, Delhoungne, Delecourt,
Eugeen Cambier, Adolf Dubois en anderen wisten wij wel niet tot onze gedachten
te kunnen bekeeren. Eene discussie op grondbeginselen uit te lokken, ware onzin
geweest; wij bepaalden er ons aanvankelijk bij te zorgen dat onze taal geëerbiedigd
werd in de betrekkingen van de Association met het publiek, en, de wetgevende
kiezingen op handen zijnde, te toonen dat de Vlaamschgezinden bij het
propagandawerk de handen uit de mouw wisten te steken.
De strijdleus der liberale partij bij die kiezingen was: Afschaffing der schoolwet
van 1842. Deze snoode wet, die aan de geestelijkheid zulken overwegenden invloed
in de officiëele scholen verzekerde en waarvan zij op roekelooze wijze gebruik
maakte om gewetensdwang te
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oefenen, stond daar inderdaad als een ons ergerenden dwarsbalk op den weg des
vooruitgangs. Het jongere liberaal element drong aan op dezer afschaffing; zoo niet,
zou het zich bij den wedstrijd onthouden. De meer gematigden droegen stellig niet
die wet in hun hart, zij wisten dat het clericalisme in onze scholen zelve hunne
geduchtste wapens tegen ons smeedde, maar er was bij hen aarzeling om den
Roomschen stier zoo naar de horens te grijpen. Langdurige beraadslagingen werden
over die levensquaestie in den schoot van het middencomiteit gevoerd. Ik hoor nog
Metdepenningen, den beraden, maar practischen liberaal, zijne bedenkingen inbrengen
tegen de hervorming, ik hoor nog de afschaffers hem toevoegen dat hij kinderachtig
beschroomd was. ‘Eens dat de staat zijne scholen zou sluiten voor de geestelijkheid,
wat zou zij nog kunnen uitrichten?’ brachten zij in. - ‘Zij zouden nevens elke
gemeenteschool eene katholieke school kunnen bouwen en, vooral op de dorpen, de
ouders dwingen hunne kinderen van de eerste terug te trekken.’ - ‘En waar zouden
zij daartoe het geld halen?’ - ‘Het geld,’ zei Metdepenningen, ‘dat vinden zij altijd.’
- Die woorden van onzen eerbiedwaardigen aanvoerder bleken profetisch te zijn!
Maar de aandrang tegen de wet van 1842 werd door heel het land steeds heviger
en, om de strijdkrachten der liberale partij te Gent niet te verbrokkelen, werd besloten
dat de schoolwet ook hier tot kiezings-platform zou dienen.
Wij gordden ons dus aan tot den strijd, die, wij wisten het, ditmaal uitzonderlijk
hardnekkig zou wezen, want de Kerk was in haren hoogmoed en hare belangen
bedreigd. Wij, van onzen kant, waren goed toegerust en vooral goed aangevoerd.
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Als secretaris der Association was opgetreden Hippopolyte Lippens; hij nam de
leiding der voorbereidende kieswerkingen op zich. Men moet aan den kiesdeeg
meêgekneed hebben, om te weten wat reuzenarbeid aan zoo iets vast is, vooral in
een uitgebreid kiesarrondissement als dat van Gent, waar meesttijds de overwinning
van eene der beide partijen afhing van de verplaatsing van een honderdtal stemmen.
Lippens had als 't ware eene bijzondere studie gemaakt van de arglistige
kiespraktijken onzer tegenstrevers en vond dan ook meermaals het middel om die te
verijdelen. Hij handelde daarbij met zulke gevatheid en zulk juist oordeel over
verschillende gevallen, dat het bijna den schijn had alsof hij elken der duizenden
kiezers, zoo van stad als platteland, in zedelijk en stoffelijk opzicht kende; hij was
het die, van 's morgens tot 's avonds, de als in een biekorf in- en uitvliegende
belangstellenden te woord stond, de omslachtige correspondencie voerde, de
pleitgronden en conclusiën voor de honderden kiezingsprocessen voerde. Hoe zijn
geest en zijn lichaam midden die duizelende bedrijvigheid in den haak bleven, was
mij onverstaanbaar; 't scheen mij een man van ijzer en staal.
Onze Vlaamsche medeleden stonden hem dapper ter zijde. Tot mijnen werkkring
behoorde, als tresorier, het beheer der geldmiddelen, en bovendien was ik aangesteld
tot voorzitter van het comiteit der strijddrukpers. Bij elke kiesworsteling, zelfs terwijl
ik in den handel was, had het midden-comiteit mij met het opstellen der Vlaamsche
strijdbladen gelast.
In de hoogste spanning verwachtten wij de uitspraak van het kiezerskorps over de
zoo gewichtige quaestie van het onderwijs. Het liberalisme behaalde den 23n
November eene schitterende zegepraal, met eene meerder-
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heid van 3484 stemmen tegen 3300, door de clericalen bekomen.
Een prachtig banket werd door den staf van het liberale leger aan onzen wakkeren
secretaris aangeboden. De feestredenaar bracht hulde aan zijn groot talent en zijne
verbazende werkzaamheid, en vergeleek zijne verdiensten aan die van een veldheer,
die door zijne voorbeeldige dapperheid en wijs beleid aan zijn leger de zegepraal
had verzekerd.
Lippens vond er een keurig en kernachtig antwoord op, en ving aan met op
humoristischen toon te zeggen, dat, mits men hem nu toch tot veldheer sloeg, hij de
eerste plicht van een veldheer na de zegepraal zou vervullen, namelijk elks verdiensten
naar waarde te doen uitkomen. ‘In de eerste plaats,’ zegde hij, ‘breng ik hulde en
dank aan mijn Vlaamsche soldaten, die als de dappersten onder de dapperen hebben
uitgeblonken.’ Die erkenning van onze kracht en onzen invloed, deed bij de
Vlaamschgezinden veel hoop stellen op den steun, dien onze zaak zou vinden bij
den man, die van toen af aangeduid was om eene groote rol in het openbaar leven te
spelen. Wij ondervonden later dat wij er ons wel wat te veel van hadden voorgesteld.
Een zwakke kant bij de liberale partij was ten allen tijde hare ontoereikende
propaganda op de buitengemeenten. Het midden-comiteit besloot hierin eensdeels
te verhelpen door het uitgeven van een weekblad, dat kosteloos aan al de buitenkiezers
zou gezonden worden. Een achttal jonge mannen, meest advocaten, zouden zich,
onder mijne leiding, gelasten met het opstellen van dit blad, dat ik den titel van
Goudmijn des Landmans gaf. Ik houd er aan vast te stellen dat aan dit werk, gelijk
overigens aan al de baantjes van dien aard, van geen bezoldiging ooit spraak was;
het heette pour la
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bonne cause. De geest van volharding was stellig niet de hoofdgave mijner jonge
medewerkers, want, na eenige weken, bleef ik de eenige voeder van de Koe, gelijk
het blad, naar aanleiding van zijne titelplaat, door heel Vlaanderen geheeten werd.
Daarin werden veel artikels over landbouw en veekweek gegeven, maar die dienden
mij alleen tot verguldsel van de politieke pillen, die ik mijnen lezers zocht te doen
slikken. Onze liberale vrienden van het platte land liepen hoog op met die
onderneming, welke, zoo beweerden zij, grooten invloed oefende. Doch, waar ik het
meeste plezier aan had, was aan een mij toevallig in de hand gevallen omzendbrief,
uitgaande van het bisdom of van de Katholieke Kiesvereeniging, waarin gewezen
werd op de voor hunne partij ‘verderfelijke’ strekking der Koe, over de
noodzakelijkheid om hare lezing te verbieden en om door eene katholieke uitgave
van gelijken aard het kiesterrein te bewerken. Aan dien noodkreet hadden wij het
beste bewijs dat wij doel getroffen hadden. Na zes jaren, begon ik het wat kras te
vinden, dat men mij zoo met dien last alleen liet en ik bedankte voor het postje. Met
mijne aftreding stierf het blad.
Bij de eerstkomende wetgevende kiezingen, ten gevolge der ongelukkige
verwikkelingen nopens de schoolwet, werden de liberalen geklopt. Wat was er van
den hoog opgevijzelden invloed mijner Koe geworden? Men troostte mij met te
zeggen dat, zoo wij op den buiten niet hadden gewonnen, het aan haar te danken
was, dat wij er ook geen grond hadden verloren. Wie weet het?
Na deze kiezing, bood de Association Libérale een banket aan de deelnemers in
de kiesworsteling. Het geleek er wat aan eene uitvaart. Het was bij deze gelegenheid,
dat mij namens de Association een allegorische groep op de Drukpers, eene terra-cotta
door den beeld
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houwer Casteleyn, werd aangeboden als blijk van voldoening over de veelvuldige
en langdurige diensten, door mij aan de liberale partij bewezen. De guerillero der
Vlaamsche strijdpers was.... gedecoreerd, maar in welke bedroevende
omstandigheden!
Wie ons daar toch moed en volharding insprak, was burgemeester Lippens, die
geene persoonlijke opofferingen ontzag ten bate der liberale gezindheid. Zoo stichtte
hij op zijne kosten te Gent het liberaal dagblad het Morgenblad. Mij werd de
hoofdredactie aangeboden. Ik onderhandelde daarover met hoogleeraar Albert Callier
en stelde tot voorwaarde dat ik in dit blad de beginselen der Vlaamsch liberale partij
zou mogen verdedigen, wat mij gereedelijk werd toegestaan. Gedurende twee jaar
(1882-1884) heb ik in dezen zin aan dit blad gewerkt.
In 1879 moesten er gemeentekiezingen te Gent plaats hebben. Door de Vlaamsche
Liberale Vereeniging tot kandidaat aangesteld, werd die keuze door de stemming
der onder-comiteiten bekrachtigd. Iets nog al karakteristiek. Ik wist wel dat de
kandidatuur van den hoekigen flamingant Rogghé niet in den smaak zou vallen van
de fransquillons en van de niet Vlaamschgezinden onder mijne medeleden van het
midden-comiteit; doch dîe ongenegenheid ontmoette ik bij iemand van wien ik het
niet zou verwachten. Ik ging als naar gewoonte mijn werk doen in de Association,
en vond er Lippens. Hij doorbladerde de processen verbaal der onder-comiteiten,
wist dus hoe het met mij stond, maar sprak er geen woord over. Uit beleefdheid of
uit vriendelijkheid heeft men in zulk geval al licht een woord felicitatie voor een
strijdmakker over: maar niets. Van hem, die mij anders nog al scheen te waardeeren,
kwam mij dat loensch voor en ik wilde er het fijne woord van hebben.
‘Gij ziet dat ik op de lijst sta, collega?’ ‘Ja, maar ik

Willem Rogghé, Gedenkbladen

288
zag het liefst anders. Niet dat gij geene diensten in dien raad zoudt bewijzen, maar,
ziet ge, het aandeel der Vlaamschgezinden wordt er grooter dan billijk is.’
Het was eene quaestie van cijfers voor hem; hij berekende het recht op de zetels
naar de getalsterkte van de leden der Association en van die der Vlaamsche Liberale
Vereeniging.
Niet eens dacht hij er op na hoe onbillijk en onnatuurlijk het was, dat weinig
duizend Franschsprekende Gentenaars een dertigtal vertegenwoordigers in den raad
hebben, terwijl de Vlaamsche, de echte Gentenaars, zij die op groote schaal de massa
uitmaken, er maar twee of drie zetels mochten innemen. Als liberaal tout court zou
ik er door gekund hebben, als flamingant en liberaal, verdiende ik de verbanning!
Is Lippens onze Vlaamsche beweging genegen? Dat is volgens.
Als nationale beweging, meen ik, dat hij er niet hoog meê oploopt. Eens met hem
over stadszaken sprekende, drukte ik hem den wensch uit dat hij in den gemeenteraad
zou meewerken om dien, gelijk het in de hoofdstad ven Vlaanderen paste, meer
Vlaamsch te maken. Hij antwoordde:
‘Zoodra de Vlaamschgezinden de meerderheid zullen zijn, zal ik met hen gaan.
Ik ben een constitutioneel burgemeester.’
Doch hij is een te practisch, te helderziend man om zich anti-Vlaamsch te toonen.
Hij spreekt flink Fransch, Engelsch en Duitsch, maar, gelijk bij de meesten zijner
jaren en uit zijnen stand, is hij het zwakst op het Nederlandsch, hoewel wij gaarne
bekennen dat, zoodra hij burgemeester werd, hij zich ernstig op het verder aanleeren
onzer taal heeft toegelegd. Bij meer dan eene gelegenheid, voerde hij in 't openbaar
het woord in onze
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taal op zulke betrekkelijk knappe wijze, dat het ons verbaasde.
Tot de allereerste redevoering, die hij hield, liet hij zich door mij bewegen. In de
Callier's meisjesschool werd door toedoen van het schoolcomiteit op een Zondag
een feest aan de meisjes en haar moeders gegeven. De burgemeester woonde in de
schoolwijk; ik werd gelast hem uit te noodigen, en nam de gelegenheid te baat om
van hem te bekomen dat hij het woord zou voeren. Hij deed het, maar wat moeite
had hij toch om de juiste Vlaamsche uitdrukking te vinden! Nu kwam er eens wat
Fransch en nog meer wat Duitsch tusschen; er waren Vlaamsche woorden, die hij
volstrekt niet kon vinden, zoo gebruikte hij herhaaldelijk aber voor het woordje
maar, wat zoo koddig klonk, dat ik mijn lachen moest bedwingen. Hoewel een
bijzonder knap Fransch redenaar, is Lippens' geest in den grond meer Germaansch,
immers zijne moeder was eene Duitsche en men heeft mij verzekerd, dat in het
vaderlijk huis er misschien meer Duitsch dan Fransch gesproken werd. Lippens'
laatste redevoeringen in onze taal, die, spijts eenige flaters, wezenlijk merkwaardig
waren, bewijzen hoe hij dit zwakke punt in zijne opvoeding heeft weten te verhelpen.
Zou zijne groote populariteit bij de Vlaamsche Gentenaren niet grootendeels daaraan
te danken zijn....?
Toen ik in den gemeenteraad was getreden (1 Jan. 1879), mocht ik weldra
ondervinden hoe weinig doortastends er te verrichten viel voor de zwakke
Vlaamschgezinde minderheid tegen de sterke meerderheid van Vlaamsch-onkundigen,
onverschilligen en ja, bepaalde vijanden onzer taal. Onder deze laatsten rangschik
ik zonder aarzelen Adolf Dubois, die door zijn talent en zijne wilskracht in den raad
gedurende langen tijd een
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overwegenden invloed oefende; hij wist door fijne advocatenknepen en sans avoir
l'air d'y toucher, er ons meermalen parten te spelen, die de vreugd zijner verfranschte
sleepdragers opwekten. Vriend Heremans, die te dien tijde schepen van onderwijs
was, wist er van te vertellen, hoe zijne pogingen tot vervlaamsching van het
gemeentebestuur gestadig stuitten op onwil en vijandelijkheid. Zijne positie als
Vlaamschgezinde was er stellig niet benijdenswaardig. Toen ik hem zag wegkwijnen,
berouwde ik het bijna dat ik zoo bij hem had aangedrongen op het aanvaarden van
het schepenschap, in welk ambt hij, de overtuigde vaderlander en de uiterst gevoelige
man, meer dan een bittere ervaring opdeed.
Mijne rol in den gemeenteraad is vrij onbeduidend geweest. Met de beste inzichten
ging ik er heen, in de hoop dat ik er iets ten goede mijner liberaal-Vlaamsche
overtuiging zou kunnen verrichten. Ik voelde mij zelfs nog al erg strijdlustig, maar
helaas! ik had gerekend zonder den waard, ik wil zeggen zonder mijne ooren, die in
lateren leeftijd aan het verzwakken waren gegaan. Mijne hardhoorigheid ondervond
ik toen erger te zijn dan ik vermoedde, en daarbij de slechte acoustiek der raadzaal
maakte dat ik veeltijds weinig of niets van het gesprokene verstond. Aan strijdvoeren
viel er dus voor mij weinig te denken en ik waagde het zelden; ook stond bij mij
weldra het besluit vast, van bij het eindigen van mijn mandaat (31 December 1884)
af te treden.
Op het vreedzame gebied van kunst en oudheidkunde bewoog ik mij meer en werd
dan ook nog al aanhoord, vooral nadat ik mijn voorstel, strekkende om het
beeldhouwwerk aan den gothischen gevel van het stadhuis in aanbesteding te leggen,
had weten te doen aannemen.
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Ik had daarbij een dubbel doel: de herstelling te bespoedigen en de kosten te
verminderen. De besparing daardoor bekomen kan wel 50 à 60,000 frank bedragen.
Er was eerst plan om het in te richten Museum van Oudheidkunde in het Pakhuis ter
Korenmarkt te doen vestigen, een alleszins ongeschikt lokaal; sommigen en ik ook,
stelden voor tot dit doel de oude Vrouwenbroerskerk in de Lange Steenstraat aan te
koopen. Er werd opgezien tegen den prijs, doch ik gelukte er in verscheidene onzer
medeleden tot dien koop te overhalen en het college gaf dadelijk toe. Veel moeite
gaf ik mij ook om het zwierig geveltje der Lakenhalle bij het Belfort hersteld te
krijgen; in 1892 waren die werken voltrokken.
Immers, in den gemeenteraad was er van lieverlede meer belangstelling in onze
oude praalgebouwen gekomen, en de stad Gent haalt waarlijk eer van hetgeen zij in
dien zin in deze laatste tijden deed.
Zelfs Burgemeester Lippens is thans vol bezorgdheid voor onze praalgebouwen.
Ik had het van dien ‘nutsman’ bij uitnemendheid, van dien scherpen schildwacht bij
de stadskast, aanvankelijk niet verwacht. Want, in de eerste tijden van zijn beheer,
toen ik in den raad weer over zulke herstellingen sprak, had hij in eenen ongunstigen
zin geantwoord en gezegd, dat hij niet voor dien vieux neuf was. Doch, tot beter
bezinning geraakt, leende hij later gaarne zijnen steun aan alles wat kan strekken tot
verfraaiing zijner hem dierbare stad Gent, en tot hare kostbare sieraden behooren
stellig de vier opgefrischte praalgebouwen, die van hare vroegere grootheid en roem
getuigen.
Terwijl ik deze laatste lijnen schrijf, herdenk ik dat het nu juist vijftig jaar geleden
is, dat mijn eerste ge-
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dichtje in een dagblad verscheen. Geen dag van mijn leven ging voorbij, of ik deed
iets tot vooruithelping van ons heilig Vlaamsch beginsel. Ik weet het, in het Vlaamsch
orkest kon ik het nooit verder brengen dan tot eene tweede of derde viool; maar,
zonder pochen, dapper en volhardend, heb ik er op doorgekrast. 't Is toch iets, te
mogen heengaan met de zelfvoldoening, van als burger, en in de maat mijner beperkte
krachten den tol aan mijn dierbaar Vlaanderen te hebben betaald.
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Aanhangsel.

1)

In Saksisch Zwitserland.
Mijnen reismakker Max Rooses.
Quant à lutter de vérité avec la nature, il ne faut pas y songer; c'est une
généreuse ambition, mais aussi une ambition chimérique.
ERNEST CHESNEAU.

I. - Elbe-gezichten.
Herinnert ge u dien morgen, caro mio, toen
Wij Dresden - waar ons knappe Nederlandsche mannen
In 't kunstmuseum hoog en fier de krone spannen Met treurnis schier verlieten, om een tocht te doen
In 't Saksisch bergland?
Zeg, herinnert ge u dien uchtend?
Bij mij zal nooit de tijd, hoe zijne vlerk al vluchtend

1) De drie volgende stukken werden door Willem Rogghé geschreven na de reis door Duitschland
en Oostenrijk welke wij samen maakten in Augustus-September 1876. Zij verschenen in het
Nederlandsch Museum van 1877 (Eene week te München), 1880 (Van Weenen naar Pesth)
en 1882 (In Saksisch Zwitserland). Wij plaatsen ze hier in de orde waarin de tochten op
elkander volgden. Ofschoon naar de opvatting van den schrijver niet bestemd om deel te
maken van zijn Levensherinneringen achten wij dat zij hier niet mogen ontbreken.
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De heugnis ook verstompt, het goddelijk genot
Diens dags verbleeken doen; ik zie nog alles: tot
De grauwe morgenneevlen, die op de Elbe dampten,
Tot de onafmeetbre vlotten, welker schippers kampten
Met 't forsch geweld des vloeds; tot zelfs de hemeltint,
Tot zelfs de zon, die lachend in het rozig Oosten
Haar' gloed bedwong, als wou ze ons op dien dag niet roosten;
Ik voele nog den adem van den zachten wind,
Ons frischheid brengend; 'k weet nog, toen we rugwaarts blikten
Uit onzen trein, dat 't scheen, of Dresdens torens knikten,
En of hun bronzen mond
Een lebewohl! ons zond.
Nog komen een voor een de wondre tafereelen
Langs de oevers van den stroom mij versch voor de oogen spelen:
Eerst innig stille groepjes langs den vlakkren grond,
Gevormd uit weeldrig groen in honderden van tonen,
Waartusschen roozlaars pronkten op hun bloemenkronen,
- Idyllen der natuur, gewijd aan vrede en rust,
Aan liefde en lust,
Waar, taatrend, vogelen van minnekoozen keuvelen
En menschen er van droomen. Verder, kleine heuvelen,
Wier flanken zijn bezet met villas, rij aan rij,
Voor 't far-niente van 't aristocratisch leven,
En tusschen al dit lieflijk schoon,
Te Pilnitz dan, die weidsche vorstenwoon,

Willem Rogghé, Gedenkbladen

295
Wier wulpsch bewassen dreven,
Wier bloemenperken, vijvers en waranden wij
Bewonderden door 't hek, dat in den stroom zich spiegelt,
En vlak waarvoor een gondel ongeduldig wiegelt,
Als wachtte ze op den druk eens koninklijken voets,
Als wachtte ze op een zwerm van adellijke schoonen,
Om, met die vracht van wapenschilden en van kronen,
Den boeg te wenden in het golvenspel des vloeds.
Weer verder blauwen heuvlen, meer verheven,
Reeds statiger van bouw, die u een voorsmaak geven
Van 't grootsche tafereel, dat langzaam zich ontvouwt
En haast u schamen doet om de aandacht aan de dwergen
Gewijd, wanneer voor 't oog de wezenlijke bergen,
Als een Titanenheir, hun reuzenvormen stout
Ten hemel beuren.
Weet gij nog hoe 't hart ons klopte
Bij zulk tooneel, toen onze trein te Pirna stopte?
Een onweerstaanbare aandrift sprak in ons: Daarheen!
Te zamen zwierden wij den reisstaf, als een teeken
Den veerman toegestuurd, dat hij zou oversteken.
Dra staan wij in de bark; wij varen en toch scheen
Ons de Elbe nooit zoo breed, zoo haakten wij en brandden
Van ongeduld om aan den overzoom te landen....
Hoezee! wij wippen uit - daar is het wonderoord!

II. - Ten bergen in.
Links zien we eene enge spleet; 't is 't bergpad. Gidsen bieden
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Ons hunne diensten aan. ‘Onnoodig, brave lieden,
Geen tolk hoeft de natuur; we willen eenzaam voort,
En licht ontfleurdet gij door sprookjes zonder ende
Den maagdelijken indruk van 't ons onbekende.’
Weldra zijn we in de kloof; wij klimmen steeds, en toch,
Als dienden wij ten speelbal aan een zinsbedrog Hoe meer we stijgen, des te dieper we immer zakken:
De wanden glooien feller en hun schuinsche vakken,
Die steeds verhoogen, bieden een verrukkend zicht:
Stil, eenzaam afgezonderd, hangen zomerhuisjes
Er langs de rotsen, en elk geveltje dier kluisjes,
Lief op zijn Zwitsersch opgesmukt, is een gedicht:
Elk kreeg een doopnaam van godinnen; Juno wijdde
Men 't een, Calypso, Chloris de andere, en hoe verblijdde
't Mij innig, toen 'k op eens een villa Flora vond!
Hoe werd mijn ziel door heimwee gansch veroverd!
Die naam had voor mijn geest het lieve beeld getooverd
Van mijne dierbre vrouw!
Doch, voorwaarts! niet een stond
Valt er te talmen...
Langzaam sterven alle sporen
Van menschen en godinnen nu; geen stemmen storen
Nog de eenzaamheid; geen villas tusschen loover meer.
De steen verdringt de plant, op scherpe scherven botsen
Ons voeten, ons omgordt een vest van ruige rotsen:
't Zijn blokken spits en stomp, verward opeengetast,
't Zijn wanden schuinsch en scheef, 't is kloof op kloof, 't is barst
Op barst, waar hoog en laag gevaarten grimmig rijzen,
Wier spooksch gedoen u beurtlings juichen doet en ijzen:
Hier smacht men in den Unterwalter Grund, een spleet,
Zoo smal en diep, dat nooit een zonstraal er in gleed;
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Daar voelt ge u naar 't fantastisch Steinern Haus getrokken,
Met zijn ontzettend dak, gevormd uit reuzenblokken;
Dan komt de Teufelküche, een sombere afgrond, waar
De bergman zelf voor gruwt, zoo grauwt hij zwart en naar;
Daar staat de forschgewelfde Felsenthor, waaronder
De bergstroom nevens 't enge pad met woest gedonder
Zich henenschiet; dan in den Holzgrund trilt ge weer,
Bevreesd dat straks die hooge losse wanden neer
Gaan ploffen en u plettren... Spraakloos, diepbewogen,
Bijna onthutst door al dat vreemds en wonders, togen
Wij voort, tot eindlijk licht en warmte meer en meer
Zich gelden doen, en wij op 't eerste bergvlak komen....
Herinnert ge u dat woud van eeuwenoude boomen,
En hoe we ons vlijden op het vaal fluweelen mos?
't Geleek een oerbosch. Duizenden van dennen schoven,
Als zuilen van een kerk, hun stammen op; daarboven
Vlocht zich 't gewelf uit den onmeetbren looverbos,
Waaruit de harsgeur walmde als wierook in den tempel,
Vroom luistrend naar de hymne, die de stilte er zong.
Wij dringen dieper in, door bramen, stengels, twijgen....
Maar, toch, hoe wij ook onderzoeken, nergens krijgen
We een pad te zien of spoor; nog erger, eindlijk dwong
Het dichte struikgewas tot stilstaan ons; wij konden
Geen voet meer voorwaarts, en wij stonden waar wij stonden!
Wat nu?...
Geprikkeld, gaat ons geest aan 't fantazeeren;
Wellicht zijn we in een oord, waar nymf en faun verkeeren,
En werden wij door haar hier heimlijk heengelokt.
Wie weet?... Die dartle juffers zijn zoo wispelturig:
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De Duitschers misschien moê, zijn zij nu eenmaal vurig
Op Vlamingen verliefd!...
Doch, gauw zijn we uitgejokt,
't Geval is te ernstig.... En geen wezen is te ontwaren;
Ja toch, daar staat een eekhoorn schalks ons aan te staren
Van op een boomstam, als een spotter; maar 't is al....
Reeds gaan wij keeren.... Stil! Wat roert ginds in de bremmen?
Geen wolf of ever?... Neen, er klinken menschenstemmen,
Wij zijn gered!
Twee knapen duiken op; licht zal
Een fooi ons nu op 't spoor wel brengen. ‘Kunt ge ons leiden
Op 't pad naar de Bastei?’ Gedienstig knikken beiden:
‘Ja wohl!’ En toen ze een greepje Groschen kregen, blonk
In beider oog een pret als had het goud geregend.
Het duurt niet lang ook, of hun wakkre blik bejegent
't Gewenschte pad, en uit der knapen mond herklonk
Het: ‘Herrn, wir werden weiterhin sie gleiten.’ Springend
Als gemzen, steeds hun duiten tellend, zingend
Als lijsters huppelen zij vooruit....
Al weder ligt
Een geul voor ons. Hoe dieper we in 't ravijn gaan dalen,
Hoe vochtiger; aan palmenwaaiers lijkend, pralen
Daar duizenden van varens, wild, versmachtend dicht
Er tierend als vorstinnen in het rijk der planten,
Geen bladen zwieren aan haar stengels, neen, 't zijn kanten,
Door feeënhanden grillig fijn
Gewrocht uit glansend groen satijn.
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Steeds wisselt 't bergpad af in lijnen, licht en kleuren,
Alleen dezelfde stilte, alleen dezelfde geuren
Omringen u. Maar, hoor, iets nieuws speelt door de lucht:
Het regelmatig rythmus van een schril getik en
Daartusschen dof geruisch. Als lazen ze in ons blikken,
Maakt 't kleine gidsenpaar ons de oorzaak van 't gerucht
Bekend: ‘Es ist die Mühle,’ zeggen ze, en, waarachtig,
Een duizend passen verder vinden wij een prachtig
Natuurtooneel te meer. De bergstroom dondert neer,
Verwoed en brieschend alles mederukkend; struiken
En twijgen plonzen, drijven, zwirrelen en duiken
In 't nijdig nat, dat, eenen dam ontmoetend, meer
Nog brult en bulkt; het beukt den molenbouw, dat 't water,
Tot wolken schuim vermalen onder helsch geklater,
Gelijk een zilvren dauw er op en omme spat.
En, zie eens welk contrast: daar, boven al dat spoken,
Zien wij den mulder stillekens zijn pijpje rooken,
Gerust geleund uit 't molengat;
Behaaglijk volgt hij 't spel van 't rad,
Als dacht hij: Tiert maar, trotsche golven, toch mijn slaven,
Mijn boomen zaagt gij eerst, dan moogt gij henendraven
Waar u de duivel jaagt! - Zelfs op dit plekje bleek
Het weder hoe vernuft de natuurkracht kan verwinnen.

III. - In den wagen.
Ons gidsjes spreken van een marktvlek, waar wij binnen
Een wijle landen zullen.... Welkom, lieve streek,
Reeds wenkt uw toren ons van verre!... Schilderachtig
Is 't plekje met zijn kransje stulpen, waar we aandachtig
Een Brauerei eerst zoeken.... ‘Kellner, maak wat spoed:
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“Vier glazen bier!” waaraan ons guiten medededen
Met teugen, alsof ze aan een droge lever leden;
Half uitgeput, smaakte ons het lavend nat ook goed....
Al pleistrend kwam er zoo wat loomheid in ons schenen;
Wij huren eenen wagen, om onze stramme beenen
Wat rust te gunnen, en weldra staat 't hunkrend paard
Er voor; wij wippen in de kar, ons kleine gasten
Verlatend, die, bij 't zicht van al ons weelde, vast en
Gewis voor prinsen ons beschouwden, en de vaart
Begint.
Wij sleten samen meermaals op ons tochten
Genoeglijke uren, beste vriend, niet waar? Wij zochten
In Neerland, Frankrijk, Duitschland laving voor ons dorst
Naar 't grootsche en 't schoone en 't goede, en juichten opgetogen
Voor elk kleinood van beitel of penseel, dat de oogen
Er trof; - maar, op dit uur, dat wij, met volle borst
De berglucht aadmend, reden door die wonderstreken,
Gevoelden we iets, dat onze mond niet uit kon spreken;
Wij dichtten ons, aan kinderen gelijk,
Tal sprookjes uit het tooverrijk
't Was of er peerlen uit de zonnestralen vielen,
Alsof ons gouden wagen rolde op zilveren wielen,
Hier zou men willen leven en, ja, sterven....
Pof!
Wij zijn des doods!... Een schok doet onzen wagen kraken,
En slingert ons, terwijl wij eenen noodkreet slaken,
Plots bokwaarts: Kutscher, help!’ De kerel lachte, alsof
Zoo'n dans hem deugd deed, keek niet eens zelfs om, zei slepend:
‘Och! Herrn, 's ist nur ein Felsenloch!’ en 't ros eens zweepend,
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Hielp hij flegmatisch zijn vermolmde kast te recht. Zoo varen dwepers: ‘O! hier sterven!’ Louter prietpraat!
Zij grijpen, bij een schijn reeds dat de boel te niet gaat,
Een redplank gauw, al was 't, als hier,
De magere rug van een koetsier.

IV. - Zum Jágerhorn.
Steeds steiler klimt het pad, steeds trager rolt de wagen;
Reeds dampt het hijgend paard van 't zweet, zijn flanken jagen
Geweldig. ‘'t Bruintje heeft vandaag genoeg verricht,’
Zoo waarschuwt ons de voerder, ‘maar gij vindt toch ginder
Uw gading in den Jägerhorn.’ En met den vinger
Wijst hij ons, waar 't gewenschte gasthof verder ligt.
En werklijk zagen wij een schoorsteen, die ginds rookte,
Iets troostend voor den honger, die in ons fel spookte.
Wij stappen eindlijk af; de Jägerhorn beslaat
Een vierkant; links staan stal en schuur, waar koeien
Voor bulken, zwijnen knorren, geit en veulen stoeien,
Wijl op den nok, omkranst met trossen druiven,
Het wemelt van de duiven;
Vóór ons een molenhuis, waarachter immer kwaad
En wild, de bergvloed huilt, en rechts.... daar gaan we binnen:
Withouten tafels, idem stoelen, sneeuwwit linnen.
Die zindlijkheid, die eet- en drinklust wekt en prikt,
Verrukken ons - en licht nog meer die lieve blonde
('k Zag nooit een malscher spruit uit Adams erge zonde),
Die lachend, hupsch en heusch, een ‘guten Tag’ ons knikt.
‘Wat bruiken we?’ vroeg ik. En gij: ‘Ten paradijze
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Is 't lekkerst goed genoeg.’ 'k Had vrede met uw wijze
Beslissing, want - het is een wijdbekende zaak Ge zijt een man van fijnen smaak
In kunsten en in andre dingen. 'k Hoor u even
Zoo een bestelling aan de lieve deerne geven,
Dat, schoon 'k haar Duitsch niet al verstond,
Mij 't water omliep naar den mond Daar vliegt de kurk van eene bottel Czernoseker;
Wij nippen; hemelsch nat! Met spoed een tweeden beker
En dien ten bodem uit zum Heil van vrouw en haard.
Uw keus van wijn was raak; ik hunker naar de spijze,
Maar 'k proefde nooit een pot gekookt naar bergmans wijze,
En ben voor 't al te primitieve wat vervaard.
Doch sst..., de blonde is daar: Hurrah! een bord forellen!
Roep ik zoo luid, dat 't Mädchen, door 't ontstellen,
Een blos kreeg als een kriek en diep beteuterd mij
Bekeek.
Herinnert gij u nog dit epicurisch
Festijntje in het gebergte?...
Één slaat de klok; het uur is
Gekomen om ons voort te spoeden. - ‘Breng 't gerij,
Dat wij bestelden,’ vragen wij. Een koppel rossen
Verschijnen voor de staldeur, zweepen klappen los - en
Wij wachten, blijven wachten.... Nog niet? Op den duur
Verbolgen, schieten we in ons vuur
En vragen of de wagen, ja dan neen, gereed is?
De waard komt bij, een grijsaard, en hij spreekt profetisch:
‘Nooit rolde een rad dien bergrug op,
Wie 't waagt, die boet het met den kop.’
Het bleek een misverstand op 't woord gerij.... Maar, hemel!
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'k Bereed nog nooit een dier, geen paard, niet eens den kemel
Uit onzen Dierentuin! Mijn hart klopt klop op klop,
'k Bezie het paard, den berg, zijn spitsheid, 'k ben verloren!
't Schijnt me, of zijn kegel lijkt aan Pisa's scheeven toren,
En, nuchtre ruiter, stuwt het noodlot mij daarop!
Gij aarzelt niet en wipt maar in den zadel ijlings.
Alea jacta est! ‘Til mij maar op!’ en schrijlings
Kom ik te recht.... Voorwaar, bespottelijke schrik!
De zadel leek een diepe wiege, die de treden
Van 't zachte makke dier nauw merkbaar schomlen deden.
Frisch auf! naar hooger! - Vrijer vliegt de vlugge blik:
Waarheen we ook staren, rechts en links, hier lief, daar dreigend,
Hier grauw, daar blauw of groen, dan recht, dan neigend,
Verschijnen en verdwijnen hoogten, laagten, licht
En schaduw; zwarte Kluften grimmen uit den afgrond,
Wier vormen de afstand samensmelt en afrondt....
Maar, arme sukkel, wat een knoeiwerk ik verricht!
Tafreelen, door een Ossian slechts te bezingen,
Of die alleen een Ruysdael, een van Everdingen
Begeestren mogen, zou ik malen, ik?...
'k Schei uit,
En ook de dichtluim is verbruid:
Mijn leidsman is een beul; steeds, zonder mededoogen,
Zweept hij mijn goedig paard; 't wordt me op den duur als vlogen
De slagen op mijn eigen huid.... Ik zend hem heen.
Een honderd passen rijdt ge mij vooruit, en beide
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Ons drijvers gaan nu zweepend nevens u; zelf leidde
'k Mijn klepper, die den staart zwiert, stellig naar ik meen,
Uit dankbaarheid tot mij.... Geruster zal 'k nu mogen
Genieten; o! beschikte ik over honderd oogen,
Ik had er geen te veel, zoo plechtig grootsch is 't hier:
De weg, nu tot een engen dam versmald, schiet fier
Op; niet te peilen diepten te allen kanten, somber
Begroeid, met hier en daar een steenspits, als een tombe er
Van tusschen rijzend, grijnzen als een poel van rouw;
Geen glooiing schut des bergwegs flanken: het zijn vesten,
Die bij het cataclysme er nikkers loodrecht metsten.
O mensch! gij bouwdet pyramiden;
Wat mierenwerk bij dat dier flinke lieden!
Weer onraad: Hooger steeds rijdt gij vooruit, en 'k wou
U nader komen; doch, mijn paard blijft talmen, wroeten
En gulzig kauwen langs den grond; ik werk met voeten
En knieën, 'k roepe: ‘Hu!’ - Ja wel, de rakker blijft
Maar koppig snuffen; zekre paarsche bloempjes groeien
Hier tierig, en, waar hij er ééntje maar ziet bloeien,
Hapt hij het gretig weg; op eens - mijn bloed verstijft! Zie ik, vlak op den zoom, een boel van paarsche trossen;
Mijn klepper even... Wee! hij stapt er maar op los, en,
Voor breidel en bestraffing doof, plant hij den poot
Op 't meest spitshoekig punt des zooms... Erbarming!
De chaos trekt mij aan... 'k voel reeds des doods omarming!
Wat al me er op dien stond, dien korten, dat 'k, halfdood,
Daar over dat verwenschte beest hing,
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Snelbliksmend door den geest ging,
Beschrijft geen pen: Als Phaëton zag ik mij tuimelen En vier voet in den grond vond men dan me eens... in kruimelen!
Mijn leidsman op mijn gillen komt al loopend aan.
Zijn schalksche tronie spreekt: 'k Zal nu wel mogen zweepen!
En straks trekt hij door 's snoepers huid een tal van strepen,
Wat dien gedweeër maakt.
Een bergnaald op te gaan,
Zoo scherp als hier, toont 't raar vernuft des paards: zijn hoeven,
Onfeilbaar als zijn oog, gaan prangen in de groeven
Des hobbeligen vloers, als krammen schier, waaraan
En dier en vracht zich hangen; hoofd en hals en spieren
En schenkels, alle vezels zwoegen samen hier, en,
Als instinctmatig voelend, hoe valsch de afgrond loert,
Wrocht, slooft het, drijvend op onzichtbre stalen vlerken,
Ten grenzen van 't gebied, waar de aadlaars heen zich werken.
De rossen hebben schier 't onmooglijke uitgevoerd;
Zij strijken de ooren, angstig snuivend. Hooger varen
Schijnt onzen gidsen thans een waagstuk vol gevaren,
De dieren maken halt, wij stappen af... Het oog
Naar boven richtend, rillen we als een riet: wij moeten
De gidsen volgen, die, met handen en met voeten,
Zich opwaarts beuren, en dan met een ruk omhoog
Ons tillen, wijl we, als saamgeknoopte slangen,
Daar langs den bergwand in de lucht schier hangen.
Doch moed! daar is de top!
Hoezee! wij staan er op!
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VI. - De Bastei.
In welke wereld zijn wij aangekomen?
Zijn wij beheerscht door helsche droomen
Of is het werklijkheid, wat ons gemoed
Zoo schokt en zoo ons polsen jagen doet?
Ons oog ziet nergens iets van 'tgeen 't gewoon is
Te zien: 't is alles hortend ruw, daemonisch,
Fantastisch grillig, norsch en barsch dooreen
Geworpen en geslingerd; waar men heen
Ook staart, zijn 't wild verwrongen vormen,
Gebraakt door onderaardsche stormen,
Waarvan nog 't naar geloei schijnt nagebauwd
Door elke kloof, die uit de diepte grauwt;
Tot in de verste verte, alom staan scharen
Van steenen reuzen, die trots nederstaren
Op duizenden gevaarten, om hun voet
Getast, gelijk een needriger gebroed,
Maar ook als zij gebaard uit de ingewanden
Der hel, of mooglijk door cyclopenhanden
Wanordlijk dol, afzichtlijk, onbeschoft,
In eene vlaag van toorn daar neergeploft.
't Is of maar pas de dwarreldans der rotsen
Gestaakt ware, en of zou weldra hun hotsen
Hervatten, om, bij 't zinken der Bastei,
Weer bergen op te staan uit de vallei.
En evenwel, hoe vreemd en diep ontzettend,
Door wild ontvouwde grootschheid u verplettend,
Dat schouwspel in de ziele grijpt, toch is
Er in de stemmen der geheimenis,
Die uit de sprakelooze steenen ruischen,
Die in der dennen donker loover bruisen,
Zoo eene toovermacht van poëzie,
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Dat 't felst contrast zich plooit tot harmonie.
En wat een weemoed over alles!... Heden
Als toen, zie ik nog ginder diep, beneden
De rots, dit onafmeetbaar bekken, dat
Met zijne puinenrijen aan een stad
Doet denken, die eens door barbaarsche horden
Bestormd en dan vernietigd is geworden;
Daar staan, dicht saamgedrongen, ruig maar hecht,
Een bosch van slanke keteltorens recht,
Die in hun aanblik zooveel plechtigs bieden,
Als hoorden ze aan een trotschen burcht van Drwieden;
Men zoekt het spoor weer van de weidsche straten
Der ‘Marteltelle’, die nu, stil, verlaten,
Zijn uitgeveegd door woekerend gewas,
Gelijk in doodsche straten tiert het gras;
Men luistert of er soms uit de spelonken
Van 't ‘Vehmloch’, waar de hamers klonken
Van valsche munters, geen gerucht meer stijgt,
Of in geen hoek daar nog een blaasbalg hijgt;
Als 't ware wil de geest die wondre kolken
Met zijne wondre wezens weer bevolken,
Doch - alle leven is eruit gevlucht,
Slechts galmt er nog een lange doodenzucht!
Maar hoe verzwindt toch plots die toon der smarte,
Wanneer het juichend feesttooneel der verte
De beelden uit het schaduwrijk verdringt
En 't al van leven en genieten zingt! Wen, malsch omdoezeld door het lichtgeschemel
En speelsche lijnen trekkend op den hemel,
Die op zijn blauw met goud en zilver stoeit,
De keten van de bergen vast u boeit,
En fier, van op Bohemens zoomen,
De Rosenberg u nader schijnt te komen!
Dan, ginds beneên, die welige vallei,
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Gelijkend aan een weidsche groene sprei,
Met lieve dorpsgezichten bont doorweven,
Waar de afstand vormen komt aan geven,
Zoo kinderlijk, zoo microscopisch klein,
Dat zelfs de vestingen van Königstein
En Liljenstein zoo nietig neer zich strijken,
Dat ze aan pionnen op een schaakbord lijken,
En dat op hunne wallen 't zwaarst geschut
Wat speeltuig schijnt uit 't rijk van Lilliput!
En de Elbe ginds, die slank zich kromt en kronkelt,
En welker waters, waar de zon in vonkelt,
Door 't dal zich slingren als een zilvren lint,
Dat Saksen en Bohemen samenbindt!

VII. - Bergafwaarts.
Dat hebben wij gezien, mijn beste, en saam genoten.
En, als werd jonger bloed in de adren ons gespoten,
Voor al dat schoons bijna met jonglingsgloed gejuicht...
Doch, verder weer op tocht; want zie, de zonne buigt
Zich reeds naar 't westen, en wie weet, of wij bij 't dalen
Niet gaan verdwalen,
En raken we in een kloof, zoo ons de nacht verrast,
Niet op een heksensabbath ongenood te gast.
Daarom, gestaakt het dwepen,
Den reisstok vastgegrepen,
En, dapper aan, bergafwaarts, maar met lichten voet.
Ons kwam daar meer dan een natuurgril te gemoet,
Die weder ons verrukte: een wedstrijd was als 't ware,
Van 't diepst ontroerend grootsch met 't grilligst zonderbare,
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Van schaduwheimlijkheên met 't onbescheidenst licht;
Doch aan al 't statige heb ik u reeds wellicht
Te veel herinnerd, en een tal van lieflijkheden,
Die toch zoo innig boeiend ons voor de oogen gleden,
Te veel verwaarloosd. Voelt gij nog dien zoelen asem,
Streelt u nog die zoet gekruide wasem,
Mild walmend uit het gouden blad der middagzon,
Als droop elk dropje vochts uit eene geurenbron?
Hebt gij nog voor den geest in 't diepste der ravijnen
Die purpernevlen, die de scherpheid van de lijnen
Zacht rondden? Ziet ge, als ik, dat boschdeel nog, waar wij,
Eerst uit de verte licht, dan luider van dichtbij,
In de eeuwge stilt', waar haast geen vogel dorst te kweelen,
Die zilvren klankjes tusschen 't loover hoorden spelen?
Voelt gij de zachte ontroering nog, die ons beving,
Toen wij, het bosch uitkomend, bij een kronkeling
Des pads, een wei betraden, frisch als Vlaandrens beemden,
En vonden, dat de klanken, die ons zoo bevreemdden,
Ontstonden uit 't geklingel van de kopren bel,
Die aan den hals der vette koeien hing, en hel
En vol haar toon vermengde in 's herders zachte liedjes?
O! kniel ik voor het grootsche, ik kniel ook voor die nietjes,
En nooit heeft in mijn ziel een snaar zoo blij getrild,
Als toen ons blik op 't hoogvlak, tusschen al dat wild
En hortend bergenspel, zoo plots dat plekje ontwaarde,
Waar zooveel landlijk liefs aan stilte en vree zich paarde,
En waar uit alles, ons een lucht omdrong,
Die ons van Vlaandrens gouwen zong!
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'k Vertraagde mijne stappen steeds, bijna weemoedig
Omdat dit boeiend evenbeeld mijns lands zoo spoedig
Verzwinden zou, gelijk het ook te gauw verdween;
Want, immer lager dalend, kwamen wij in een
Onpeilbre schacht, waarboven een gewelf van loover
Zich sloot; het gouden licht der zonne schiet er over,
Maar nimmer door; een vreemde duisternis omhult
Er alles, en, voorwaar, is 's bergmans mond vervuld
Met wondre sproken en zijn brein met spokenbeelden.
De rare vormen en de tinten, die hier speelden,
Beheksten ons haast zelf, en, in die stemming, was
Een onbestemd geluid voldoende om ons alras
Den geest met schimmen vol te stoppen; nu, wij luisteren,
Het is geen boomgeruisch, zoo godlijk zachtjes fluisteren
Slechts nachtegalen soms...
De droes! we zijn er aan!
Wij wilden te elken prijs den heksenboel ontgaan,
En worden nu fataal naar eene grot gedreven,
Waar vast aan Orpheus' hof de negen zangsters leven....
En steeds ruischt de muziek zoo zacht,
Waarmee men ons te lokken tracht!
Wij nadren eindlijk een verdachte loover-nis
En kijken even.... God! hoe hebben wij het mis!
Ons Orpheus is een blinde, krabbende op een vedel,
En de Eurydice, eilaas! een wijf met grijzen schedel,
Die aan een harpe trekt.... ‘Eene aalmoes!’ klinkt het snel;
't Was ons als vielen we uit den hemel in de hel!
Maar ook, hoe prozaïek! Het waren bedelwoorden,
Die wij voor 't eerst in 't dichterlijk Bohemen hoorden!
Van lieverlee vluchtte achter ons het bergland steeds,
Op alles spreidden de avondtinten heimnis reeds,
Nog licht was ons het hart, maar loodzwaar onze voeten,
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Zóó waren we afgemat.... Met volle blijdschap groetten
Wij de Elbe in 't lachend dal.... 'k Herzag haar steeds zoo graag!
Hoe droomde ik toch van bergen gansch dien nacht te Praag!

September, 1881.
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Uit ons reisboek.
Van Weenen naar Pesth.
I. Laatste uren te Weenen.
Omtrent eene week waren wij te Weenen gebleven, en, voorwaar, wij hadden er
onzen tijd niet verluierd: elken dag, van de vier-entwintig uren minstens achttien te
been, hunkerend naar de kennis van al het schoone, dat de perel van Zuid-Duitschland
in haren rijken schoot verbergt, en dan, nog bedwelmender inspanning, geen uur,
geenen enkelen stond verwaarloozende tusschen het openen en het sluiten der galerijen
in het Belvedere en van Prins Lichtenstein, waar wij alles wilden zien, aanteekenen,
vergelijken en ontleden wat ons, vooral aan Nederlandsche kunst, trof en vervoerde
- en die vervoeringen grijpen u aan van stap tot stap; want ‘onze’ kunstschatten
verdringen er elkander, - denken wu nu nog steeds aan die welvervulde dagen terug,
niet zonder
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een zeker gevoel van fierheid over de onbegrijpelijke veerkracht onzer spieren, die
zich maar geen oogenblik over dit misbruik harer dienstwilligheid gestoord toonden.
Maar ook wie zou te Weenen vermoeienis kennen, gesterkt als men daar is door de
voedende kracht van al dat schoone, van al dat prachtige?
O! veel te kort was weder de tijd, dien wij aan het heerlijke en levendige Weenen
hadden te besteden, en met een soort van angst oogden wij den uurwijzer na, waarvan
de wentelingen ons nog nooit zoo onverbiddelijk snel hadden toegeschenen.
Het kon vier uren zijn. Ik stond in het Belvedere, ‘VIer Saal, der jüngere Teniers,’
als geboeid voor een van 's meesters prachtigste Boerenkermissen, door den catalogus
(onder nr 16) te recht een ‘Meisterwerk ersten Ranges’ geheeten. Buiten zonk de zon
glansend naar het westen; hare stralen vielen als een vernis van onstoffelijk goud op
het tafereel, en wierpen op het reeds zoo zonnige landschap en op de reeds zoo
levendige handeling zooveel nieuw geflonker en gewemel, dat het mij aandeed, alsof
ik, bij eenen schoonen zomeravond, in een onzer Vlaamsche dorpen onze goede
landlui hunne gulle en eenvoudige pret had zien bot vieren.
Mismoedig - want de laatste minuut was gekomen - stopte ik eindelijk catalogus
en notasboek in den zak, en ging op zoek naar mijnen reismakker, die, nog
hartstochtelijker schilderijenzot dan ik, stellig onze afspraak om nog heden avond
af te reizen zou vergeten zijn. Ik ried, dat hij zich in de Rubenszaal ophield, en,
inderdaad, daar vond ik hem, gezeten op een tabouret, de rechterhand op zijn
schrijfwerk rustende, en met de linkerhand onder de kin, als om zijn van gedachten
overpropte hoofd te steunen. Hij geleek een steenen beeld met de blikken ten hooge
op de volheerlijke
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Moeder-Maagd uit Rubens' volheerlijken Sint Ildefons gevestigd.
Ik klopte op zijnen schouder:
- Op, 't is tijd!
- Schoon, he! onbeschrijfelijk schoon!
- Ja, zeker, maar 't is na vieren.
- Wat vleesch! wat oogen! wat hemelsche uitdrukking! wat....
- Zeker, zeker.... maar nooit komen wij op tijd aan het station.
Eerst nu zag ik hem in de oogen: het scheen mij, dat er een traan in zwom, en zijn
gezicht was zoo raar, zoo raar! Een oogenblik dacht ik, dat hij behept was geraakt
met het mysticisme van Sint Ildefons uit de schilderij; maar bij eene vluchtige
vergelijking van het geschilderd figuur des heiligen met de uitdrukking mijns vriends,
vond ik bij hem juist het tegenovergestelde van eene kwezelende vervoering: 't was
misschien eene ondeugende gissing van mij; maar ik dacht zoo wat aan het geval
van Pygmalion met zijne Galathea - met varianten natuurlijk.
Eenige oogenblikken daarna waren wij het Belvedere uit, daalden de ontzaglijk
breede trappen van het terras af, en door de breede lanen heen van den keizerlijken
tuin, bereikten wij den straatweg en trokken naar de Taborstrasse, om er in het Gasthof
af te rekenen en onzen reiszak op te gespen.
Weldra reisvaardig, zitten wij reeds een uur later aan een tafeltje in de opene lucht
voor het prachtige Café de l'Europe, vlak over de Stefanskerk. Wie zou daar voorbij
kunnen, zonder er eerst eene poos te pleisteren? Het half uurtje, dat wij nog over
hadden, kon nergens beter dan hier worden doorgebracht: tusschen u en de trotsche
Stefanskerk, dat wonderstuk van Gothische bouw-
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kunst, ligt de breede straatweg, waar er eene beweging heerscht, alsof dagelijks de
helft van Weenens millioen inwoners daar voorbij wilde. Gestadig wordt elk ander
gerucht er overheerscht door het geraas en gedommel van honderden voertuigen, die
al kronkelende door de opeengedrongen menigte hunnen weg zoeken. Daar ziet men
de Weeners in hun zoo karakteristiek uiterlijke, immer opgewekt, heusch en zoo
opgeruimd, alsof ramp of tegenspoed nooit een Weener burger had vastgenepen;
daartusschen wemelen de knapen, die, van kindsbeen af, hun onwrikbaar vertrouwen
op hun lukstar lucht geven in het vroolijk deuntje, dat heel Weenen kent, dat heel
Weenen zingt:
Immer lustig, frisch und munter,
Denn der Wiener geht nicht unter.

Doch, laten wij maar rechtuit biechten; eigenlijk niet om den Gothischen tempel,
niet om het dooreensnorren der rijtuigen, niet om de gulle beweeglijkheid der
Weeners, had ik mij nog eens naar de Stefansplaats aangetrokken gevoeld: de
eigenaardige liefelijkheid der Weener vrouwen is wereldbekend; hare schoonheid
niet minder; wie nu duizenden schoonen onder het oog wil krijgen - gij ziet, ik spreek
met plastisch reine inzichten - vergete het uitgelezen plekje niet, dat ik hier aanbeveel:
daar is hare geliefkoosde wandelplaats. Alle standen leveren hun aandeel, zelfs
woekert in die verrukkelijke bloemengaarde nog al tierig onkruid: ik zinspeel niet
op de schoonheid, wel integendeel, maar op de zedelijkheid. Ook deze ‘Weltstadt’
betaalt eenen ruimen tol aan die maatschappelijke kwaal.
Wat het Weener meisje eene ongemeene bevalligheid
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bijzet, is de mollige afgerondheid der vormen, en vooral de welige uitdijing, die,
zonder eenigen zweem van logheid, van uit de heupen tot aan de schouders zich in
golvende omtrekken zoo beelderig ontwikkelt; die volheid van vormen verbaast u
vooral bij verrukkelijke Eva's dochtertjes van 14 à 15 jaar. Op der meesten
rondgevleeschden hals, die, evenals het vol-ovale aangezicht, door zijne
licht-rooskleurige blankheid van Germaansche afkomst spreekt, rust of liever rust
nooit het aardige kopje.... maar hier begint de wetenschap van den rassenkenner
zoowat in de war te geraken.
Blonde kopjes, bruine kopjes, zwarte kopjes vindt men er in bijna tegen elkander
opwegend getal; hare oogen - en, doorgaans, welke oogen! - wisselen eveneens af
in alle schakeeringen, hooger en lichter blauw, bruin, zwart, nu met de scherpe
afgeteekendheid van het onvermengde bloed, dan met die niet te bepalen tonen en
uitdrukkingen, die de hybridische wording aankondigen, en onwillekeurig gaat men
de oorzaak dier tegenstrijdigheden en dier toenaderingen zoeken in het samenleven
van die kakelbonte mengeling van menschenrassen, onderworpen aan den
hooggenadigen wil van Z.M. den Keizer van Oostenrijk.
Doch, genoeg van de Weenerinnen. Daar nadert de Gesellschaftswagen (een soort
van kleinen omnibus, met zes plaatsen van binnen en twee bij den koetsier); wij
wippen er in, en frisch drauf los! naar het Staats-Bahnhof. Die wagen was wel eene
oude patrak; maar toch men zit er genoeglijk in, en dat genoegen verhoogde nog,
toen wij, na eenen snellen draf van een half uur, ginder nog al ver buiten de stad vóór
het Bahnhof stil hielden, en ons herinnerden, dat men ons voor zulk eenen rit maar
een twintigtal kreutzers had aangerekend. De fiacrekoetsiers hadden ons - gelijk
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zij het te Weenen overigens in den regel plegen - wel eens ferm beet gehad. Hier
was er dus eene kleine vergoeding!

II. Aan het Station.
Wij bevinden ons aan den spoorweg naar Pesth.
- Hoe is het mogelijk, hoor ik meer dan een mijner lezers vragen, die reis langs
den spoorweg te doen, en niet per stoomschip langs den grootschen Donau, waartoe
dagelijks gelegenheid bestaat?
Wel was aanvankelijk ons plan geweest per stoomschip daarheen te reizen, om
zoo nauwer met den reuzenstroom bekend te geraken; maar, ziet ge, der schöne blaue
Donau - gelijk hij zoo lyrisch werd gedoopt - was ons te Weenen nog al tegengevallen;
dat schöne blau bestaat maar in de verbeelding der Weeners, bij wie het een nieuw
soort van daltonisme laat onderstellen, dat namelijk van, bij hun dwepen met hunnen
Donau, in zijn drabbig grauw-geel water, hetwelk daar woest henenschiet, noch min
noch meer dan een schön spiegeltje te zien, dat het blau des hemels zou weerkaatsen.
En ook men had ons te Weenen zelf gewaarschuwd, dat de reis naar Pesth te water
niet zooveel aantrekkelijkheden aanbood, dan dat zij zouden opwegen tegen de
verveling van den langeren duur des tochts.
Indrukwekkend is het Staats-Bahnhof door zijne grootsche verhoudingen en door
de pracht zijns uit- en inwendigen bouwtrants; immers, over 't algemeen zijn de
stationsgebouwen der groote steden in Duitschland echte monumenten; wij traden
de heerlijke restauratiezaal binnen - iets paleisachtigs door hare ruimte, door het fiere
effect er door rijen statige kolommen teweeg-
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gebracht, door den goeden smaak der versieringen aan 't gewelf en de wanden, door
de keurige en zindelijke inrichting van het geheele als spijszaal.
Vóór onze afreis zouden wij daar dîneeren. Ik sprak daareven over ‘de voedende
kracht van het Schoone’; maar de goedgunstige lezer zal wel niet aannemen, dat die
onstoffelijke kracht - hoe vermogend ook - alleen zou in staat zijn geweest om ons
gedurende ons verblijf te Weenen zoo bijzonder munter te houden. Voldoeningen
van meer prozaïschen aard hadden het er ons ook aangenaam gemaakt: nergens in
de wereld vindt men eene fijnere keuken dan in Weenen; op dit gebied bestaat daar
een loffelijke naijver bij al de restauratiehouders, en ik noem ze maar echte artisten
in hun vak; en, wat bij een lekker maal nooit hindert, zij schenken u daarbij dat helder
blonde Dreherbier, dat nog zooveel wint, als het ter plaatse gedronken wordt, of wel,
verkiest gij een glaasje landswijn, bestel dan eene bottel Voslauer, iets lekkers, ik
verzeker het u, tenware gij eene voorkeur haddet voor den Hongaarschen wijn, wiens
kleur, gelijk aan het doorzichtige donkerrood van den Bohemer granaatsteen, u toch
zoo fonkelend toelonkt, reeds vóór hij u innerlijk de zalvende streelingen van zijn
warmend vocht heeft laten ondervinden.
Nu, het afscheidsdîner in het station behoort dan ook tot onze lekkerste
herinneringen aan Weenen: bijzonder kiesch bereide spijzen, bijzonder kiesch
berekende prijzen. Wat meer te wenschen, wanneer men daarbij de kans heeft gehad
in een paleis te dîneeren?
De trein zou te acht uren afreizen: wij kunnen nog een buitenluchtje scheppen, en
wandelden ginds verder het veld in, waar onze aandacht was getrokken geworden
door een ontzaglijk groot gebouw.
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Door heel Duitschland ontmoet men ongemeen groote kazernen en tuighuizen. Doch
geen, mogelijk, heeft zulk indrukwekkend typisch militair karakter als het K.K.
Artillerie-Arsenal van Weenen, dat van 1849 tot 1855 werd gebouwd. Het vormt een
langwerpig vierkant van 690 meters lengte op 480 breedte, en rijst daar op als een
reusachtig burchtslot uit het Romaansche tijdperk. Gansch in rooden baksteen
opgebouwd, prijkt de voorgevel met sterk sprekende arduinen reliéfs; vooral de
middenpoort is een heerlijk stuk bouwwerk, dat nog al wat weg heeft van de poorten
der nieuwe Antwerpsche vestingen; hier ook is het een breede gewelfde doorgang,
waarboven een vrij hooge gekanteelde toren met schietgaten. Door den uitsprong
van het middendeel, alsook door dien van de hoekgebouwen, die twee versterkte
kazernen uitmaken, wordt gelukkig de eentonigheid vermeden, die eene zoo lange
gekanteelde lijn voor het oog had kunnen opleveren.
Op den gevel ziet men beelden, die de ambachten voorstellen, welke in het arsenaal
worden geoefend, en Oostenrijks Maagd, eene fiere, breed bewerkte figuur, troont
statig boven dit alles.
Hoewel dat grootsch gevaarte daar nog al aan den uitkant, bijna in de eenzaamheid,
staat, werd gezorgd dat de bouw, als architectuur, een werk van hooge kunstwaarde
zou zijn. Overigens, het nieuwere Weenen mag een echt museum van moderne
bouwkunst heeten: elk openbaar gebouw, ja, bijna elk burgerhuis zou men mogen
noemen een toonbeeld, hier van pracht, daar van lieflijkheid, en immer en overal van
goeden smaak.

III. Op den spoortrein.
Niet onaangenaam was het ons, bijzonder met zulk
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belangrijk nachtreisje in 't verschiet, bij het instappen te ontwaren, dat onze wagen
ruim en gemakkelijk was ingericht, een lof, die op meest al de spoorwegen van
Duitschland mag worden toegepast. 't Is duister geworden: weinig zal er onder weg
van natuurschoon te genieten vallen. Wij zoeken dus maar onze ‘zeven gemakken’,
wikkelen ons in onze bovenjassen en reisdekens, en, vermoeid en vakerig,
beantwoorden wij ter nauwernood het: Guten Abend, Herrn! van drie reizigers, die
ons komen vervoegen.
Weldra stoot de stoomkoets haar snerpend gefluit door de lucht: het
kettinggerammel en het gekende geschok melden ons, dat de trein in beweging komt,
en al spoedig moeten wij in slaap geschommeld zijn geweest.
Kwart na acht uren uit Weenen vertrokken, zullen wij eerst om zeven uren des
morgens te Pesth aanlanden.
't Kon één uur van den morgen zijn, als wij genoeg kregen aan het knikkebollen.
De trein hield stil, wij hoorden de stem der wachters, die: Thornock! riepen. De vaak
was half over, en van lieverlede geraakten wij onder ons beiden aan het praten; doch,
weinig verwachtten wij ons aan de zonderlinge ervaringen, die wij nog dien nacht
zouden beleven.
Beschrijven wij eerst het tooneel. Bij het flauwe schijnsel van de wagenlamp
hebben wij, ten minste met het oog, eventjes kennis gemaakt met onze drie
reisgezellen: vlak vóór ons in het hoekje zit een blond man, met een open, schrander
gezicht; nevens hem, ten halve de bank, een soort van reus, wiens gelaat het merk
draagt van een beslist karakter; nevens ons, met het hoofd in den hoek op zijn reisgoed
neergevlijd, een klein mannetje, wiens gelaat wij niet kunnen zien, maar die weldra
zal wakker worden.
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Het duurde niet lang, of de blonde, die naar ons Vlaamsch gesprek had geluisterd,
stuurde ons het woord toe, en in dat lieve en gemakkelijke Duitsch, gelijk wij het in
Dresden hadden gehoord, vroeg hij ons:
- Verschooning, Heeren, maar mag ik u eerbiedig eene vraag doen?
- Wel zeker, Heer.
- Ik denk niet mij te bedriegen: aan uwe spraak meen ik te erkennen, dat gij
Nederlanders zijt.
Niet weinig waren wij verbaasd, daar, op Hongaarschen bodem, iemand aan te
treffen, aan wien het kleine Nederland niet vreemd was, en bovenal, die onze taal
genoegzaam verstond om ons zoo in eens t'huis te wijzen. Zonderling genoeg, op
ons uiterlijke en onze spraak, had men ons in Duitschland meer dan eens voor
Engelschen gehouden.
Men kan bedenken, hoe de lieftallige man ons meeviel. Op onze vraag, hoe hij
zoo flink den nagel op den kop had weten te slaan, vertelde hij ons, dat hij behoorde
tot de Duitsche kolonie in Hermannstadt, waar hij de betrekking van leeraar waarnam.
Gelijk men weet, bestaat de bevolking van Zevenbergen gedeeltelijk uit
afstammelingen van Vlamingen en bewoners der oevers van den Nederrijn, die vóór
eeuwen naar dit land zijn uitgeweken, en uit Saksen, en nog ten huidigen dage, daar
in het harte van Hongarijë hebben die uitwijkelingen voor hunne taal en hunne zeden
gestreden, en die nog bewaard.
Geen wonder dus, dat hij, Saks, wiens tongval zooveel van den Nederlandschen
weg heeft, zoo gemakkelijk onze herkomst had geraden. Veel belangrijks vertelde
hij ons, en, wat ons bijzonder aantrok, waren zijne mededeelingen over den taalstrijd,
dien zij daar te voeren hadden. De Duitsche gemeente had het er
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thans bijzonder lastig; want, sinds Hongarijë zijne autonomie had verkregen, had de
haat tegen de Duitschers er zich bijzonder lucht gegeven in allerlei kwellingen en
maatregelen, om de Duitsche taal geheel en al uit Hongarijë te weren.
Den Hermannstadschen leeraar, die bewees een gebildeter man te zijn, was zelfs
de strijd der Vlamingen op taalgebied niet onbekend, en hij wenschte ons welslagen
in onze pogingen.
Natuurlijk hadden wij dit gesprek met hem in het Duitsch gevoerd.
- Ja, zegde mijn makker, in België is de taalstrijd hevig, en wij strijden, om zoo
te zeggen, voor een gemeenschappelijk goed; want wij ook zijn Germanen....
Daar hooren wij plotseling vóór ons een soort van spottend gebrom: 't is de reus
van ten halve de bank, die het uitbrengt, en met eene stem, die klonk als klokke
Roeland, ons zonder andere inleiding toeduwde:
- Sie, Germanen! Heu! heu! heu! Sie sind lauter Franzosen!
De gemoedelijkheid van het gesprek met ons drieën sloeg nu over in eene nog al
bitsige discussie met den vierden man; ook zijn aanval had wel iets onvriendelijks,
vooral door den scherpen toon, waarop hij was uitgebracht
Dat wij, overtuigde Vlamingen, dit hoonend verwijt niet onbeantwoord lieten,
hoeft geen betoog. Wij trachtten hem te doen verstaan, dat er in België nog andere
menschen wonen dan Walen en Franskiljons, namelijk twee à drie millioenen
Vlamingen, die dapper om hunne taalrechten strijden, en, om hem te overtuigen, dat
hier nog Germaansche geest heerscht, wezen wij op de onloochenbare sympathie,
die de zaak der Duitschers tijdens den oorlog van 1870 bij ons had ontmoet.
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Maar, ja wel, onze Duitscher was maar niet te overreden: voor hem waren en bleven
wij Franzosen, en, - een bewijs van het kwaad, dat onze Fransch-Belgische drukpers
ons ook in het buitenland berokkent - hij staafde zijne oordeelvelling op de houding
van de Indépendance belge en de Étoile die hij - misschien wel te recht - door en
door franschgezinde tolken en vijanden van Duitschland heette. Gelijk men ziet, zijn
er lieden in Duitschland, die met onze toestanden zeer nauw bekend zijn.
't Was immers ons doel hem op het hart te drukken, dat de Vlamingen in België
juist het indringen van dien Franschen geest willen tegenwerken; maar, 't was al boter
aan de galg: België was volgens hem een Fransch nest, en wij verdienden dan ook
maar door onze boezemvrienden, de Franschen, ingepalmd en geëxploiteerd te
worden.
Wij en de Hermannstadter stonden ferm ons stuk; in den loop van den redetwist
werden, ik weet niet meer bij welke gelegenheid, door een van ons het woord: kleine
nationaliteiten, uitgebracht. Onze Oostenrijker, immer op zijnen onbehaaglijk
ironischen toon, sprak maar kort recht: ‘Dat zij alle verdwijnen, die kleinen
Nationalitäten!’ donderde hij, en maakte daarbij eene beweging, alsof hij met zijnen
reuzenvoet eene vlieg verpletterde.
Op dit gezegde springt het manneken uit den hoek overeind: 't is een zwarte
kroezelkop, met tanig gelaat, vonkelende oogjes, en met eenen neus tweemaal te
groot voor zijn aangezicht: waarschijnlijk een Hongaarsche jood.
Nu krijgen wij dadelijk dezes neusstem te hooren in eenen scherpen uitval tegen
de Oostenrijkers, - die onrechtvaardigen en verdrukkers, welke het machtige
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Hongarijë ook als eene kleine nationaliteit minachten, en het bloed der Hongaren
hebben uitgezogen, en patati en patata!
Daarmede waren de poppen voor goed aan 't dansen. De reus zette het den dwerg
weldra betaald, en gaf den Hongaren daar eene - verdiende of onverdiende - borsteling,
die van belang was. Ras van snoevers, klonk het barsch, vol verwaandheid en tot
niets goed; slinksche apen, die alles verknoeien, waar zij de hand aan steken;
zwendelaars en verkwisters, enz., enz. ‘Ziet eens,’ spotte hij, ‘de pracht van Weenen
stak hun de oogen uit: zij zouden ook Pesth heropbouwen, van hun nest eene
paleizenstad maken, en, eilaas, eene enkele straat konden zij herbouwen, zij zouden
wel met eene tweede willen aanvangen, maar, basta! 't spel was uit: zij waren
bankroet! Leert eerst te rekenen en, nog beter, te betalen, en dan zult ge mogen
meepraten!’
't Ging zoo nog een tijdje op dien toon voort, die vrij onaangenaam was, toen de
trein te Gros Maross halt maakte, en onze reus langs het portel verdween. Een weinig
verder stapte ook de Hermannstadter uit, na ons een hartelijk Lebewohl! te hebben
toegestuurd; wij, wij stoomden voort naar Pesth, nog enkel in gezelschap van het
zwart manneken, dat eerst nog eene wijl tegen zich zelven preutelde, dan weer het
hoofd in zijn reisgoed dook, en aan een dutje tijdelijke vergetelheid van zijne nationale
smarten ging vragen.

IV. Pesth.
Wat kracht een enkel woord soms heeft! Wat al begoochelingen en verwachtingen
het kan breken! Zooveel toch hadden wij ons van Hongarijës hoofdstad voorgesteld,
en daar kwam de toetakeling van onzen
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reus zoo met eens, als met eenen eemer koud water den gloed onzer verbeelding
afkoolen. Maar toch, misschien ook was dat maar louter kwaadsprekerij.
De dag breekt aan: nu eerst zullen wij iets van den Hongaarschen bodem zien; hoe
verder wij stoomen, hoe meer ons de landouwen eentonig voorkomen; de akkers
zien er vruchtbaar uit, zij zouden zelfs aan Vlaanderen doen denken, waren het niet
hun min verzorgde bouw en de oneindigheid der vlakten, waar dorpen en huizen tot
de zeldzaamheden behooren.
Wij komen te Pesth aan. De straat, die daar vóór het stationsgebouw ligt, kan
stellig die à l'instar de Vienne niet zijn, waarmee de reus zooveel pret had gehad;
wij worden vergast op kleinsteedsche woningen, met platte gevels, immers nog iets
minder dan onze steden van derden en vierden rang te bekijken geven. Wij trekken
maar het eerste varozáhos of hôtel binnen, dat wij in 't zicht krijgen, juist op den
hoek der Stationsstraat.
Alvorens er ons te vestigen, maakten wij een overzicht der slaapkamers, die tamelijk
confortabel ingericht en zindelijk gehouden worden, iets waartoe wij ons genoopt
hadden gevoeld, omdat het er beneden wat herbergachtig uit zag; de groote voorkamer
diende tot sorház of drinkzaal, en boven de dubbeldeur der spijszaal in 't verdiep was
het woord étterem te lezen, wat onmisbaar - hoe zou een Flamingant het anders
uitdenken! - van het Nederlandsch woord eten moet zijn afgeleid.
Opgefrischt en door een goed ontbijt versterkt, gaan wij maar dadelijk op
verkenning uit, en het toeval brengt ons vlak in de oude stad. Pesth heeft eene
bevolking van meer dan 200,000 zielen, en 300,000, wanneer men er de 100,000
ingezetenen van Buda, de
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tweelingstad op den anderen Donau-oever, bij rekent. Ik had dit in Bädeker gelezen,
en, waarlijk, toen ik den hoek van het hôtel om was, en mij daar in eene der
voornaamste straten der hoofdstad moest bevinden, sloeg ik nog eens haastig mijnen
reisgids open, om mij te overtuigen, of ik geen ootje te veel had gezien.
De bedoelde straat is de Waitznerstrasse; lang, almachtig lang is zij, ongeveer
1500 meters, en breed ook; want de reeds wijde straatweg is dan nog bezoomd met
stoepen van 8 à 9 meters breedte; maar, lieve hemel! hoe weinig hoofdstadachtig
ziet het er daar toch uit! Wat slordigheid, wat verachterdheid, en bovenal wat
dorpschheid! Zoo verre het oog reikt, platte en lage huizen of hutten, meer zonder
dan met verdiep, met gevels, die zoo smodderig en verwaarloosd zijn als de
huishouding daar binnen, waarvan wij door de vensterruiten hier en ginds wat te zien
krijgen, en als kroon op dat alles, met groote, lage daken, die schijnen door hunne
zwaarte de huizen in den grond te drukken, terwijl zij evenwel lichter zijn dan de
onze, mits men daar de gebouwen dekt met schalievormige houten plankjes, maar
die op den duur eene ruige kleur krijgen, die niet bijdraagt om het uitzicht te
vervroolijken.
Met gezwinden pas zetteden wij onzen pelgrimstocht door het oude Pesth voort,
immer meer te leur gesteld, maar volhardende, in de hoop van toch iets te zullen
vinden, dat eenen stempel van eigenaardigheid, schoonheid of kenmerkende
schilderachtigheid droeg. Vergeefsche moeite; alles Waitznerstrassen in 't klein! Het
eenige, wat ons tot hiertoe bij dien ochtend-spazirgang had toegelachen, was de
Synagoog, die een allerrijkst uitzicht oplevert, met al het goud, dat buiten en binnen
op al de gekleurde gronden der friezen en andere ornementatien uitkomt.

Willem Rogghé, Gedenkbladen

327
Nationale kleederdrachten hadden wij door gansch Duitschland bijna niet meer te
zien gekregen. In onze verbeelding zouden de Magyaren ons stellig van dien kant
vergoeding bieden, en onze onschuldige gezetheid op karakteristieke landplunjes nu
toch eens paaien. Eilaas, hier ook, in het verwijderde Pesth, is de Parijzer mode
alleenheerscheresse geworden; zelfs niets eigenaardigs meer in de kleeding der
volksklassen, tenzij..... ja, wij vonden toch iets, dat men bij ons niet ziet!
Verbeeld u, dat de sjouwers en arbeiders doorgaans wit-katoenen broeken aan
hebben, of wel beenrokken; want de eene draagt het ding met twee overwijde pijpen,
terwijl de andere eenvoudig met zijne beenen in eenen vrouwenrok is gekropen; de
snede is eene getrouwe overlevering uit den tijd der Mammelukken, maar de grootste
chic bestaat in een boordsel van wit-katoenen knobbelfranjes, die hun daar potsierlijk
om de knoesels slingeren; heel het ding heeft zoo wat van een bedgordijn, dat bij
dage van bestemming zou veranderen. Wat mede in 't oog valt, is de bijzondere
verzotheid op de knopjes: ieder Hongaar heeft er zoo machtig veel aan zijn vest, dat
men ze met het oog niet zou kunnen tellen.
Die arme drommels toonen aan hunne smerige beenfranjes en aan hunne zoo
geliefde vestknopjes nog een pover rest van den trek naar opsmuk. die den Magyaren
wel eens eigen was. Elders nog openbaart zich die zin in kleine tooimiddeltjes,
bijvoorbeeld uit de bijzondere zorg, die zij aan het paardentuig wijden: halsters en
zadels, ooglappen, borstplaten, riemen en riempjes, immers alles is dicht bezet met
arabesken, kronkelingen en lijnen, geteekend uit honderden koperen nagelkens, die
op de doorgaans zwarte huid hunner kleppers fonkelend uitkomen.
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Maar bovenal spreekt dit nationale zwak uit de pronkerigheid van het uniform eens
ambtenaars, die daar in de straten drentelt met eene kalkoenachtige zelfvoldoening
over zijn blikkerend uiterlijke: ik spreek van den politie-agent.
De Pesther politie-agent, ziet ge, is iets eenigs in zijn soort: door zijne overdrevene
voornaamheid maakt hij u het effect van eene personage uit een melodrama, en voor
de heldenrol in ‘Freyschütz’ en ‘Fra-Diavolo’ wisten de costumiers nog niets zoo
aangrijpends te verzinnen. 't Eerste wat u toeglimt, is op zijnen lagen zwarten vilten
hoed met zoo wat ‘amoureus’ kronkelenden rand, de zwaargevulde hagelwitte
paardsharen pluim, die hem coquet aan het rechteroor gaat streelen. Zijn blinkende
vergulde ‘hausse-col’, zijn ongemeen lange kromme sabel in de weeral blinkende
stalen scheede, het vinnig geel van zijne immer onberispelijk frissche handschoenen,
alles blikkert tegen de zon op. Natuurlijk behooren hooge glanzende kaplaarzen tot
zulk sensatie-costuum, en, wat nu eene meestergreep als kleermakers-effectberekening
mag heeten, dat is het romantische boezeroen van het smachtendste bleeke
hemelsblauw laken, en als hoogste verfijning in zake van ‘palleeren’ (gelijk men in
Antwerpen zou zeggen) de boven den linker elleboog geknoopte zijden sluier, met
de driekleuren der stad, groen, wit en rood. Het blinkt, het glimt, het blikkert en het
schittert alles, wat gij aan zoo eenen kerel te zien krijgt. Onze reus uit den trein had
Pesth verweten, dat het in alles Weenen benijdde en naäapte: hij had wel weten te
verzwijgen, dat Oostenrijks hoofdstad van haren kant de vlag moest strijken in zake
van pronkerigheid der politie-agenten: zulke troubadours bezit Pesth alleen!
Het volk is hier niet van bijzonder schoon ras: mid-

Willem Rogghé, Gedenkbladen

329
delmatige lengte, beenderig, bruine gelaatstint, zwart haar en zwarte oogen, zoo iets
van het type der zwervende heidens, die wij soms bij ons te lande nu te zien krijgen.
Beter voorkomen vinden wij aan de boeren, die wij langs den kant der markt in
nog al grooten getale tegenkomen; meest allen zijn gewikkeld in lange wijde, kwistig
met stipwerk bezette witwollen mantels; zij dragen hooge laarzen en een gedeukt
zwart vilten hoedje.
Eindelijk geraken wij uit het ‘dorpsche;’ 't wordt tijd: we dachten in een eindeloos
Zomergem of Waarschoot verdwaald te zijn geraakt. Daar ontwaren wij de
Donau-kaaien; nieuwe grootsche gebouwen overtuigen ons, dat wij wezenlijk in eene
groote stad zijn; - meer leven en beweging, - dat hier een talrijke bevolking samen
leeft.
Nergens bestaat er eene stad met zulke sterk afgeteekende contrasten; wij zegden
het reeds, hoe bitter ons de oudere stad, om hare volstrekte onbeduidendheid, was
tegengevallen; maar toen wij de Zrinyigasse door waren en de Kroningsplaats
betraden, vielen wij als uit de lucht, door de heerlijkheid van het schilderachtige
natuurschouwspel, dat de Donau met zijne oevers in eens opleverde, door de pracht
der gebouwen, die zich daar verheffen.
Doch, voor 't oogenblik moeten wij ons vergenoegen met het genot van den eersten
indruk van dit onvergelijkelijk panorama: rechts van ons ontdekken wij het Paleis
der Academie, waarin de vermaarde schilderijenverzameling van Prins Esterhazy
wordt bewaard, voor welke wij opzettelijk naar Pesth zijn gekomen, en waarheen
wij ons thans begeven.
Op onzen weg over de kaai moeten wij over de groen-
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tenmarkt, die zeer levendig is en druk bezocht wordt. Buiten dezelfde vruchten, die
op elke markt van Vlaanderen ook zouden voorkomen, is er zulke ontzaglijke massa
druiven tentoongesteld, dat wij ons afvragen, hoe zij maar aan den man komen;
daarnevens, gelijke overvloed van watermeloenen, waaraan ik mij vergaap om hunne
ongelooflijke grootte; van stap tot stap zijn zij daar opgestapeld tot echte bergen van
glanzend donkergroene bollen, waar tusschenin van tijd tot tijd een schuins
opengesneden meloen u zijn fijn rozenkleurig vleesch laat zien, waarschijnlijk ten
bewijze van zijne gaafheid en rijpheid.
De watermeloen is de lievelingsvrucht van den Hongaar: des avonds zitten de
lieden uit de volksklas voor hunne deur, zich deugd doende aan de fletsche lekkernij,
ofwel verdringen de knapen en meisjes zich om de talrijke, met een kaarsje verlichte
kruiwagens en kraampjes, waar de watermeloen bij snede aan de snoepers wordt
uitverkocht. Soms zag ik zoo groepjes meloeneters, die treffend geleken aan de
lazzaroni van Napels, terwijl zij het hoofd achterover gebogen, zoo smakelijk hun
macaroni laten neerglijden.
Van snoepen sprekende, wil ik niet verzwijgen, dat mijne zucht om in den vreemde
van alles te proeven, wat er mij onbekend voorkomt, mij op de groentenmarkt te
Pesth eens een scheef gezicht deed trekken. Ik zag daar van kraam tot kraam zulke
zindelijke platte mandjes staan, gevuld met zulk een malsch rooskleurig meel, dat
ik er de oogen niet afkreeg. Ik vraag in het Hoogduitsch aan de kraamster, wat dit
wel mocht zijn, maar het vrouwtje sprak waarschijnlijk Magyaarsch, en de koop
moest met gebaren gebeuren. Op mijn teeken of 't goed was om te eten, scheen het
mij, dat zij zeggen wilde: ‘Lekker!’ Voor een paar kreutzers kreeg ik
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een goed pakje van het verleidelijke rose poeder, en nu dadelijk aan 't proeven. Slecht
bekwam het mij: het was doodeenvoudig Hongaarsche peper of peprica, die zoo
geweldig prikt en inbrandt als zijn broeder uit Cayenne, 't was mij alsof mijne tong
in gloeiend lood was veranderd.
Ik had ook van nationale keuken gehoord, en natuurlijk was dat een kansje, dat ik
niet zou laten ontsnappen.
Ik liet er mij in het hotel den eersten dag van bedienen, den tweeden niet meer:
barbaarscheren kost had ik nooit geproefd, en zoo geweldig met peprica gekruid, dat
ik dacht, dat de hel in mijne ingewanden vlamde.

V. De Esterhazy-galerij.
Statig verheft zich op de Rudolfskaai het Paleis der Academie, een grootsch gebouw
in renaissance-stijl, waaraan van 1862 tot 1866 werd gebouwd. Het vestibuul levert
eenen ongemeen prachtigen aanblik, door den afgewisselden rijkdom der zuilen,
allen uit verschillend gekleurd marmer gehouwen. Op het eerste verdiep bevindt zich
de weidsche vergaderzaal der Koninklijke Academie van Hongarije, terwijl het
hoogere gedeelte wordt ingenomen door de schilderijengalerij, die met hare 800
tafereelen veertien zalen vervult; hierbij komen dan nog eene verzameling van 50.000
prenten en eene van 2,000 teekeningen.
Het Museum was dien dag gesloten: wij wendden ons tot den Kèptar tgázgató
(galerij-director), die, hoorende van waar wij kwamen om zijne schilderijen te zien,
ons heuschelijk de deuren wagenwijd deed openzetten.
Ware onze reus hier geweest hij zou den aankoop door Hongarije van de
Esterhazy-galerij wel toegeschre-
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hebben aan het benijden van het Belvedere; wat er van zij, en ondanks de 3,250,000
frank, die zij aan het land heeft gekost, vonden wij de galerij wel wat beneden hare
faam, wat niet zeggen wil, dat de verzameling geene voorname kunstwerken, en zelfs
in nog al grooten getale, bevat.
Uit den vrij primitieven catalogus leeren wij, dat er in de galerij voorhanden zijn
een zeventigtal stukken uit de ‘altdeutsche Schule,’ in welke school men niet aarzelt
onze landgenooten Lucas van Leiden, Joris Geldrop, Cornelis Saftleewen (sic) en
Antonis de Moor te rangschikken; de Italiaansche school is er door ongeveer 250
stuks vertegenwoordigd; de Spaansche door een vijftigtal (waaronder een tiental van
Murillo, of liever op zijnen naam gezet); een tachtigtal van de oude Fransche School
(waaronder de catalogus van Artois, Tempesta, Baudewijns, van Bloemen of Orizonte,
van Schuppen, Millet en Herman Swanevelt plaatst), voorts tusschen de drie- en
vierhonderd Vlaamsche en Hollandsche schilderijen.
Is de Esterhazy-galerij niet bijzonder rijk aan oude Nederlanders of Duitschers,
toch zit er schoons onder dat weinige: onder anderen zagen wij nergens prachtiger
werk van Lucas Cranach, dan zijne ‘Overspelige Vrouw voor Christus’ en vooral
zijnen ‘Herodias met het hoofd van Johannes op den schotel’ (nr 35), welk laatste
stuk eene kracht en eene waarheid heéft, dat gij bijna terugdeinst voor het akelig
vertoon.
Ook werden wij geboeid door de liefelijkheid van de drie tafereelen van Hans
Zeitblom (No. 1 tot 3 van den catalogus), heiligenbeeldjes op gouden veld, met zulke
naïeve en toch ingrijpende uitdrukkingen, en tevens zoo ferm en zoo handig
geschilderd; vooral de S. Gregorius is allerschoonst.
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En wien men hier in den vollen glans van zijn groot talent kan bewonderen, is Nicolaas
Lucidel, bijgenaamd Neufchatel (Novo Castello), dien wij eerst als onzen landgenoot
leerden kennen door den catalogus der Munchener Pinacotheek (waarvan wij ons
eene vertaling in 't allerkoddigste Fransch lieten ln de hand stoppen), die van hem
zegt: ‘né vers 1540 à Mons dans le Hennegau, mort à Nurenberg en 1600.’ Van
Lucidel zijn enkel portretten gekend, en stellig is dat van Hans Pilgram van
Herzogenbusch, patriciër van Nuremberg, dat hier voorhanden is, een der schoonste
uit dien tijd. Op de werken van den Bergenaar Lucidel liggen de strenge stijl en de
diepte van uitdrukking, die de oude Pourbus en de jongere Holbein op en om hunne
beelden wisten te tooveren. Na zijn werk in het Museum van Pesth gezien te hebben,
durven wij stoutweg voor hem eene eervolle plaats in de rij onzer groote oudere
schilders vragen.
In de Italiaansche afdeeling treft men eene menigte puike stukken aan, onder
anderen een meesterwerk van den zoo karakteristieken Rudolfo Ghirlandajo,
verbeeldende de ‘Geboorte Christi,’ waar eene wonderschoone groep van zeven
figuren zich om het goddelijke kind schaart; de eenvoudige waarheid der
uitdrukkingen, de harmonie van het nochtans zoo schitterend koloriet, de volheid
van het licht, immers de meesterlijkheid der heele bewerking, alles draagt bij om u
den diepsten indruk te doen gevoelen. Noemen wij nog onder dezen de schoonste
van Tintoretto, een heerlijk mansportret, (No. 145), van Bonifacio da Venezia,
‘Christus onder het kruis vallende’, sober maar kloek gekleurd, en onovertrefbaar
als uitdrukking; van Andrea del Sarto, ‘eene Madonna’. O, laat mij hier wat dwepen!
Nooit zag ik zulk lief, zulk edel gevormd, zulk beminnelijk
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meisjesbeeld als die Moeder-Maagd, die nog geen zestien lenten schijnt beleefd te
hebben, en in wier oogen en om wier mond er iets speelt. dat evenzeer wereldsche
als hemelsche ontroeringen zou verwekken. Nog onderscheid ik daar eene andere
‘Madonna’, die van Jul. Buggiardini, bijzonder om de uitstekende schoonheid der
goudgele vleeschtonen, gelijk de Venetianen ze op hun palet vonden, dan de
levensgroote ‘Amor en Venus’, van Angelo Bronzino, een meesterwerk van
vleeschschildering, waarin de heerlijke modeleering niet min te bewonderen is dan
de vastheid en de zachte samensmelting van het koloriet, dan verder.... ja, maar het
zou u misschien vervelen, waarde lezer, indien ik nog voortging met u uit mijn
notasboek alles over te schrijven, wat ik over de schoonste Italiaansche werken
aanteekende.
Laat mij toe nog enkel te zeggen, dat ik hier eenen kunstenaar leerde kennen,
namelijk Bernardino Bellotto, die een groot talent bezat in een voor de Italianen zeer
weinig beoefend vak, namelijk het landschap en de stadszichten. Volheerlijk zijn
zijne twee ‘Gezichten uit Florence’, en zij houden fier stand nevens het werk van
den grooten meester in dit vak, Canaletto, van wien daar in de onmiddellijke nabijheid
de prachtig verlichte ‘S. Marcusplaats’ hangt. Ik vond in het Museum nog eene
zeldzaamheid ‘het Binnenzicht eener Gotische Kerk’, door Monsu Desiderio, een
knappen kerel, ik verzeker het u. die voor onze Neeffsen en van Steenwijks niet zou
moeten onderdoen.
Kortheidshalve verzwijg ik mijne bedenkingen over de Spaansche meesters, - zelfs
over de tien Murillo's, waarvan ik er maar eenen, namelijk de ‘H. Familie’ (No. 28),
echt merkwaardig kon vinden, - ten einde meer aandacht te wijden aan de werken
onzer Neder-
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landsche meesters, om wier kennismaking wij meer bijzonder tot die verre reis hadden
besloten.
Welnu, het Museum van Pest bezit uit de Vlaamsche school een groot getal
tafereelen van de hand van doorluchtige meesters, doch door den band werken, die
hier den roem onzer school niet hoog ophouden.
Rubens prijkt in den catalogus met een vijftal nummers en onder deze is er maar
een stuk, dat duidelijk den stempel zijner meesterlijke hand draagt, nl. ‘Mucius
Scaevola voor koning Porsenna’; aan van Dijck worden een drietal stukken
toegeschreven, doch alleen het portret van eenen man met zijne vrouw is den meester
waardig.
Iets puiks, iets om voor te knielen, is een Cornelis De Vos; het tafereel verbeeldt
‘den schilder Miereveldt en dezes Familie. Wij gelooven niet, dat die Antwerpsche
meester ooit iets volmaakters voortbracht. Omringd van zijne vrouw en zijne vier
kinderen, in de allergelukkigste groepeering, houdt Miereveldt de beeltenis der
grootmoeder in de hand; de zoete glimlach op zijn gelaat, die van zulke innige
gehechtheid aan het oudje getuigt, straalt als eene zon van liefde ook in de oogen
zijner dierbare huisgenooten; men kan zich geen roerender tafereel van stille
gemoedelijkheid en reine intimiteit voorstellen. En zoo diep het gevoel, zoo kiesch
de uitvoering: breed is alles getoetst; maar waar het penseel te luid wilde spreken,
kwam de toon van 't gemoed alle onstuimigheid doezelen en temperen. Vooral
Miereveldts kop is eene meesterlijke greep, als uitdrukking bovenal, en dan als
modeleering en kleur.
Jordaens is er door een viertal stukken vertegenwoordigd, doch allen van
ondergeschikt gehalte; het voornaamste is ‘de Boer, die koud en warm blaast,’ een
onderwerp, dat hij zoo dikwijls behandelde. Het exemplaar van Pesth is echter niet
het beste.
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Erasmus Quellijn heeft hier aan zijne ‘Vier Jaargetijden’ een tafereel vol frischheid
en zwier, eene rijke compositie van dartelende nimfen en joelende engeltjes, overladen
met bloemensluiers en ooft; groepeering, teekening en kleur alles draagt bij om er
een bekoorlijk uitzicht aan te geven. Men vindt er ook eenige Teniersen, onder
anderen eenen puiken, namelijk den bekenden ‘Dorpsarts’, die eene pleister om den
knoesel eens grijsaards legt.
Maar, waarop het Museum van Pesth mag bogen, is op eene schilderij van Gonzalez
Coques, den zoo keurigen Antwerpschen schilder der deftige wereld uit de zeventiende
eeuw. Het stuk heet de ‘Familie van Eyck uit Antwerpen’. In eene rijke zaal, met
uitzicht op een open zuilengang, bevindt zich de familie, bestaande uit de twee ouders
en hunne zes kinderen; den grijsaard, die links aan eene tafel zit, wordt een brief
gebracht door eenen jongen heer, een ander jongeling bespeelt den bas, terwijl de
drie jonge vrouwen den rechterkant aanvullen; de eene harer zit bij de clavecimbel,
eene andere houdt eene gitaar in de hand, achter haar staat de moeder en gansch ter
linkerzijde een jonge monnik, in witte pij, stil en peinzend zijnen brevier in de hand
houdende. Aan dit stuk hebben wij weder een van die zoete tafereelen van huiselijken
vrede en geluk, gelijk alleen door onze oude Vlaamsche meesters in hunne treffende,
gemoedelijke waarheidsliefde kon worden begrepen en vertolkt. Als schilderwerk
is het onbeschrijfelijk ‘straf’, de helderheid der vleezen, de hooge kleuring van den
hemel in het verschiet, van de kleeren, van al de ‘accessoires’, immers de vrankheid
van het geheel, leiden tot eene weergalooze kloekheid en tevens tot eene
hooggestemde harmonie, waaruit elke schelle toon nochtans wordt geweerd door de
wijs berekende

Willem Rogghé, Gedenkbladen

337
werkkracht van de eene kleur op de andere. De figuren zijn klein, maar zoo breed
en geestrijk getoetst, dat van dit oogpunt beschouwd ook de schilderij zeker hare
weerga niet heeft. Immers, nergens zou men een flinker tafereel van dien
sympathieken meester aantreffen.
Wat men hier ook bezit is een bijzonder schoon stuk van Peter Snayers, den
veldslagschilder, van wien er in de Nederlanden zoo weinig merkwaardigs te zien
is en dien men alleen in de vreemde museums in zijnen vollen glans aantreft. Zelden
was hij gelukkiger in zijne compositie.
In het verschiet blauwt een legerkamp, links op een heuveltje kijkt men in eene
tent; om eene tafel, in wier nabijheid eene ton staat, waarop een hamelbout, groenten,
gevogelte, potten en kannen zijn aangebracht, bewegen zich drie ruiters, er is twist
aan 't spel ontstaan, de eene trekt zijn rapier, terwijl de bedreigde, die nog neerzit,
het met de linkerhand bij het lemmer vat en met de rechterhand zijn eigen zwaard
trekt, de derde soldaat bekijkt de kaarten en heeft een geldstuk tusschen de vingers
om zijn verlies te betalen. Is dit tooneeltje uitnemend schoon als beweging en
groepeering, nog wordt het sprekender door het diep gevoel der teekening, die de
uitdrukking der twistenden vooral zoo treffend maakt. De schildering zelve is iets
puiks: geestvol en zeker is elke toets en de soberheid der kleur leidt, door de warmte
van den algemeenen toon, tot de verrukkelijkste harmonie, terwijl de speling van het
licht op het geheele, en vooral op het zoo pittoreske legerkamp in het verschiet, eene
ongemeene levendigheid en helderheid verspreidt.
Noemen wij nog, onder de oude Antwerpenaren, Frans Wouters, van wien hier
eene goede schilderij hangt: de Vlucht naar Egypte, gansch in Rubensachtige manier,
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fraai ineengezet, breed geschilderd en harmonieus gekleurd, maar toch verre beneden
zijnen grooten meester, wat betreft het leven in het vleesch en den zwier in de
bewegingen.
Iets aantrekkelijks voor ons in het Museum van Pesth lag in de merkwaardige keus
van werken der Nederlandsche kleine meesters, en vooral in het betrekkelijk groot
getal schilderijen van zulke kunstoefenaren, van wie er weinig werken overblijven
of min gekend zijn; zoo vindt men hier stukken van Jan van der Bent, Hendrik
Mommers, Verboom, Soolmaker, Jacob Grimmer, van Borsum, Schoonjans, Herman
van der Mijn, Thomas Maas, Theodoor Maas, Juriaan Ovens, van Lemen, Ph. de
Koninck, Hanneman, Rijkert Brakenburg, en meer andere verdienstelijke mannen,
wier namen en werken wij maar zelden tegenkomen. Zulk een rijkdom van keurige
tafereeltjes van onze kleine meesters, en vooral van gestoffeerde landschappen van
de veritaliaanschte Vlamingen en Hollanders, zou men thans onmogelijk nog kunnen
bijeenbrengen.
Doch, alvorens wij in al dat kleinmeesterlijke gaan schiften, mogen wij den
grootmeester-kolorist niet zwijgend voorbijgaan, - wij noemen Rembrandt - wiens
Jonge Vrouw met den waaier u den meester in zijne volle pracht laat genieten. Het
stuk draagt het jaartal 1660, dat is het tijdperk toen zijne levenszon, niet zijn
kunstenaarsvuur, aan het uitgloren was. Het slaat u met verbaasdheid, dat een man,
die reeds zulke welvervulde loopbaan achter zich had en zooveel tegenheden en
rampen moest doorworstelen, nog zulke maëstria aan zijn penseel wist mede te
deelen.
Wij noemden daar den zoo goed als onbekenden Juriaan Ovens. Hem ook moeten
wij van tusschen de kleine meesters optillen; want de Charitas, die hier
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prijkt, behoort tot de groote kunst, zoo door diepte van gevoel als breede bewerking.
Maria kust de hand van Jezus, en onder dien moederkus straalt op het gelaat van het
kindeken zulke wonderzachte uitdrukking, dat men haast zou denken, dat u daar iets
bovenaardsch uit tegentintelt; even diep gevoeld, even keurig is het beeld van den
kleinen Johannes, die met de hand eenen pronkappel aanraakt, met een lint aan de
zijde van het kindeken Jezus hangende Heeft dit tafereel iets gansch eigenaardigs
door opvatten, door manier van uitdrukken en van kleuren, veel weg van Rembrandt,
dan toch ligt over Ovens' werk eene zoo luid sprekende individualiteit, dat hem eene
plaats onder de ernstige Nederlandsche meesters mag worden toegekend.
Wij durven ons niet te verre aan het beschrijven en ontleden wagen, uit vrees van
vervelend te worden; maar toch, om eene gedachte te geven van wat Pesth aan werken
van onze kleine meesters bezit, willen wij nog opnoemen:
Van van der Bent, een Italiaansch landschap, met ruiters, herders en vee, zeer
verdienstelijk in den trant van Adriaan van de Velde; van Hendrik Mommers, twee
landschappen en een zicht van de plaats del Popolo te Rome, allerfraaist van schikking
en koloriet, doch iets zwakker als teekening; van Berchem, een klein meesterstuk,
zoo krachtig en helder bijna als een Hobbema; van Willem Romeyn, twee
dierenstukken, met flink en sappig getoetste koeien, in malschen donkergrijzen toon;
van Jan Both, een van die avondstukken, waarin hij zoo heerlijk den gloed over Italiës
landouwen wist te doen flonkeren; van Pijnacker, den aanbidder van het stillere
morgenuur, vier stukken allen merkwaardig door de diepte en helderheid hunner
luchten, en de keurige teekening en toetsing van figuren en
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diertjes; van Simon De Vliegher, een zeestuk, treffend van waarheid en effect, en,
gelijk men 't wel eens zegt, ‘met een niets’ opgewerkt, op zijn van Goyen'sch; van
Vloeren Breughel, Noachs familie, die de dieren naar de Ark drijft, een wonderwerk
van uitvoerigheid, wat de dieren betreft, waarvan elk soort door een koppel is
vertegenwoordigd, en die stellig met meer zorg zijn bewerkt dan vader Noach, die
ondanks zijnen langen baard, toch maar een Breugelsche boer blijft, terwijl zijne
moeder en dochter ook het type van echt Vlaamsche boerinnetjes dragen, - zijn
Aardsch Paradijs, met Adam en Eva, omringd van allerlei dieren, is even verbazend
van uitvoerigheid, maar min doorschijnend, en daardoor niet zoo heerlijk van licht
als Noach.
Nog onderscheidden wij: de Tuischers van Peter van Laer (il Bamboccio), geestig
bewerkt, en ditmaal schoon verlicht en niet zoo zwaar in de schaduwen als hij
gewoonlijk is; een bergachtig landschap van J. Griffier, wel altijd met blauwachtig
groen in de achterste plannen, maar met eene zacht versmeltende overstapping van
het lief gekleurde voorplan naer het in het goud der avondzonne badende verschiet;
vier heerlijke landschapjes van Jacob Grimmer, den kundigen Antwerpenaar, die
niet alleen knap met het penseel, maar ook met de pen dichtte, - eene fraaie, maar
zonderlinge schilderij van Cornelis Poelenburg, men ziet daarop zeven flink
geschilderde kinderen, die, volgens den catalogus, het kroost van Karel I, Koning
van Engeland, verbeelden. Honden staan nevens hen en wijd en zijd liggen daar een
hert, een haas, pijlen en spiesen, maar de zonderlingheid bestaat hierin, dat de oudste
koningszoon aan de jongeren.... eenen wildzwijnskop aanbiedt, misschien wel was
dit eene lievelinggspijs van de doorluchtige knapen, hoe anders dit raadsel uit te
leggen?
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Noemen wij met der haast een landschap van Boudewijns of Bauduins, waarin hij
zich op de hoogte verheft van van Artois en Huysmans, eenen allerschoonsten
Hondekoeter, Groote Witte Zwaan en Eendvogels op eenen waterplas, met die
vernuftig breede en nochtans voor het oog zoo uitvoerige toets, en geschilderd met
‘zijne’ kleur van flonkerend fluweel, die uit vloeiend goud en zilver schijnt gewreven
te zijn, - van Jan Leduc, drie Soldaten rondom eene trommel met de kaarten spelende,
weer een van die pereltjes, gelijk hij ze aanbiddelijk malsch in zijnen zilvergrijzen
toon wist te hullen, - van Aart van der Neer, een allerprettigst stadsgezichtje bij
maanlicht, - van Albert Cuyp, die alle vakken zoo onbedeesd en telkens zoo
triomfantelijk aandorst, een drietal landschappen, waaronder een ongemeen kostbaar,
dat waarop hij zich zelven met zijne huisgenooten en bloedverwanten heeft afgebeeld;
- drie merkwaardige landschappen van Salomon Ruysdael en dan nog tafereelen van
J. Ruysdael, Ostade, Wouwermans, Molenaer, Adriaan Brouwer, allen op de hoogte
van de schitterende faam dier meesters.
Van Jan Steen vonden wij hier mede een staal van zijne onuitputbare vroolijkheid
in een groot tafereel, dat Boerenlust heet. Wat medesleepende levendigheid, wat
uitgelatene levensvreugd, wat onbedwingbare lachbuien! In 't midden op eene tafel
staat een nest met koddig dooreenkrioelende kattejongen; hoort! hoe zij angstig
miauwen! Maar, geen wonder ook: de jongste der knapen krabt als een bezetene aan
hunne ooren op zijne valsch krijschende viool, terwijl zijn oudere broeder ze sart en
prikkelt met de schelle tonen, die hij met volle longen uit zijne fluit trekt; daartusschen
klinkt als een basklank het homerisch geschater van den boer, terwijl het koor
volledigd wordt door de alt-

Willem Rogghé, Gedenkbladen

342
klanken uit de galmende kelen van de boerin en hare jongere spruiten, van welke er
een, schor gelachen, met haast eene bierkruik aan den mond heeft gebracht, om dan
weer zijne partij in dat oorenvillend lawaai te hernemen.
Als factuur zijn er stellig merkwaardigere stukken van 's meesters hand; maar als
verbeelding, als kracht van uitdrukking, als weerspiegeling van de onschuldige vreugd
in de nederige dorpstulp, draagt Boerenlust den vollen stempel van zijnen snuggeren,
snedigen geest; elke toets van zijn penseel klinkt als een schaterlach.
Wonder genoeg! Wij, Nederlanders, zoo vaak - vooral door onze Zuiderburen geschetst als een volk, loom van geest en koel van omgang, staan gansch alleen in
de oudere schilderscholen als dichters van de vreugd in het leven, als volgeestige
hekelaars der gebreken en bespottelijkheden van het zwakke mensch dom. De
veelvuldige gaven, vereischt om in dien moeielijken trant te slagen, hebben denkelijk
de meesten doen terugwijken. Jan Steen blijft de ongeëvenaarde meester in het vak;
maar hij is de eenige niet: de Breugels, de Teniersen, Ostade, Brouwer, van Vliet,
Bega, Aart van Waes en anderen meer, wisten meesterlijk de snaar der vroolijkheid
te raken En nog eenen willen wij noemen, den pittigen Cornelis Dusart, die mogelijk
wel het gebrek heeft van zijne figuurtjes wat te veel karikatuurboeren te maken, maar
toch dat zwak door onbetwistbare gaven van eigenaardigheid en geestigheid ruim
vergoedt: zijne Boerenherberg, die wij hier vonden, is eene perel zoo om de lustige
samenstelling, als om de kracht en den glans van het koloriet en de wonderschoone
doorschijnendheid der halve tonen.
Wij hebben de verwaandheid niet te willen doen gelooven, dat wij al het
merkwaardige opsomden, wat
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het Museum van Pesth bevat; enkel teekenden wij aan wat op ons eenen
onmiddellijken, dieperen indruk maakte. Kan de Esterhazy galerij stellig niet opwegen
tegen de Museums van Dresden, Munchen, Weenen en Berlijn, toch bevat zij eenen
schat van zeer merkwaardige schilderijen, en, herhalen wij het, eene keus van goede
werken van weinig bekende meesters, die men elders zelden aantreft. Wij zouden
haast onze spijt betuigen, dat zij daar, bijna aan de uiterste grens der beschaafde
wereld, zijn t'huis geraakt; maar, vergeten wij het niet, de beschaving, en met haar
de kunstzin, breidt elken dag hare grenzen uit; de macht der dollars heeft zelfs
bewerkt, dat meer dan een meesterstuk aan de overzijde van den Atlantischen Oceaan
is aangeland, en er een dag zal komen dat hij, die de visu over de groote meesters en
hunne werken zal willen spreken, zich wel eene reis bij de Yankees zal mogen
getroosten, wat een ander paar mouwen zal zijn dan een tochtje naar Pesth.
Overigens, laat ons niet klagen: de Esterhazy-galerij heeft, in hare zoo wat
afgezonderde verblijfplaats, reeds hare heilzame werking doen gevoelen: Hongarijë
treedt op onder de kunstlanden, en, wat nog ernstiger is, het bezit een aantal artisten,
die in den grooten wereldstrijd voor het Schoone fier mededingen naar den palm der
voortreffelijkheid: aan hun hoofd staat de zoo knappe Munkaczy, wiens heerlijke
schilderij Milton op de laatste Parijzer wereldtentoonstelling de uitbundigste
toejuichingen verwierf, eene eer, die zij om hare volschoone hoedanigheden ten
hoogste verdiende.
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VI. Pesth-Buda.
Waarheen, waarheen de blikken te wenden in dat onbeschrijfelijk grootsche, door
zijne veelvuldige en in 't oneindige afwisselende schoonheden onomvatbare
schouwspel, dat zich daar voor onze oogen ontvouwt? O Donau, vorst der stroomen,
hoe had ik u, in eene vlaag van mismoedigheid, zoo lichtvaardig kunnen minachten!
Gelijk gij daar, statig en woest, uw bijna onoverzienbaar bed uitspreidt tusschen de
tweelingsteden, hoe verbleeken de indrukken, ons gelaten door den blonden Rijn
met zijne fantastische bouwvallen, door de kronkelende Elbe, die ook Dresden zoo
schilderachtig in tweeën splitst, door de statige Moldau, waarvan een Pragenaar, van
op de ‘Carlsbrüke’ met hare 16 bogen en hare dertig standbeelden en groepen van
heiligen, bij mij staande hield, dat er nergens in de wereld een schooner stroomgezicht
bestond! Hij had Pesth-Buda niet gezien, de enthusiastische Pragenaar, en ik ook
nog niet.
Doch trachten wij een oogenblik ons van de aantrekkelijkheden des strooms los
te rukken, en slenteren wij langs zijnen linkeroever, die zooveel zienswaardigs
oplevert: want zooverre het oog reiken kan, verheffen zich op de kaai hooge en
kostbare gebouwen.
Onmiddellijk voorbij de Rudolfskaai ontwaart men eene heerlijke openbare plaats,
de Kroningsplaats, in wier midden zich de ‘Kroningsheuvel’ verheft, waarop een
met eenen borstmuur ombouwde platform, die in 1867 werd opgericht met grond,
uit al de deelen van Hongarije aangevoerd, voor de kroning van Koning Frans-Jozef.
Bij zulke plechtigheid grijpt op dien heuvel een zeer eigenaardig vertoon plaats. Na
de kroning, die
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vroeger te Presburg geschiedde, rijdt de Koning te paard over het platform, en zwaait
het Sint-Stevenszwaard naar de vier hoeken der wereld, ten bewijze dat hij verstaat
het rijk tegen alle vijanden, vanwaar zij opdagen mochten, te verdedigen.
Verder op, langs de ongewoon breede kaai en op ongeveer eene mijl lengte, is het
eene onafzienbare reeks van nieuwerwetsche prachthuizen, allen met vier of vijf
verdiepingen. Men zou zich verplaatst wanen in eene der sierlijkste wijken van
Weenen; maar ook wij bevinden ons hier in de beruchte straat, waarvan de reus uit
den spoortrein ons had verteld. Welk contrast toch met de eenige meters daarachter
liggende straten van krotten!
Grootsche heerenhuizen wisselen hier af met fraaie winkels, waaronder een paar
konyvkereskedés (boekhandelaars), prachtige hôtels en welbezochte drinkhuizen.
Vóór een dezer laatste, bij een tafeltje op het plankier, zitten op hun uiterst gemak
twee capucienen, en - shoking! zij verbruiken, raad eens wat? - elk een glaasje
szeszszes italok (sterken drank).
Wij ook gevoelen behoefte aan een poosje rust, maar gaan, weinig trek voelende
naar patersgezelschap, toch liefst wat verder aanzitten. Ongemeen groot is hier de
beweging; doch 't meest wat wij te zien krijgen, is haastig doorstappende kooplieden,
arbeiders, havenwerkers en bootsgezellen. De armen voeden er zich veelal op straat:
de eenen knauwen aan eene aar maïs, anderen houden in de eene hand een stuk droog
brood en in de andere eenen druiventros, waaraan zij beurtelings honger en dorst
stillen.
Zelden hoort men hier Duitsch spreken: gelijk men weet, is de strijd tusschen het
Duitsche en het Hongaarsche element hier zeer hevig. Ook in het openbaar taalgebruik
wordt men dat gewaar; door den band zijn
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de uithangborden van handelaars en winkeliers in de twee talen (Duitsch en
Magyaarsch) of in eene van beide: maar op alle monumenten en in alle openbare
inrichtingen wordt alleen de landstaal gebezigd; het trof ons zelfs bijzonder, gezien
de nauwe en veelvuldige betrekkingen, die tusschen Hongarije en Oostenrijk moeten
bestaan, dat in het posthôtel, waar het vol hing van berichten, allen zonder
uitzondering in het Magyaarsch waren gesteld, en, bij onze terugreis, dat in alle
spoorwegstations, tot in het laatste dorpken bij de Oostenrijksche grens, dit stelsel
in zijne volle strengheid wordt toegepast. De Hongaren, in hunnen strijd voor hunne
eigenzelvigheid, - die nog niet gansch is uitgestreden, - toonen door hunne liefde
voor hunne taal, dat zij beseffen, welke kracht zij daarin tegen de vreemde
overheersching vinden.
Te Buda-Pesth is er een groote Nationale Schouwburg, waar elken dag in het
Hongaarsch wordt gespeeld. De vertalingen van Fransche stukken moeten er zeer in
den smaak vallen; want den eenen dag voerde men er op: A Komüvez, tooneelspel
in drie bedrijven, naar Scribe en Delavigne, en des anderdaags Az uj Czég, eene
comedie naar Victor Sardou. Men weet, dat de Magyaren in den schouwburg niet
door handgeklap, maar door den kreet: Eljen! hunne goedkeuring betuigen. De
vermoeidheid benam ons den lust om daarheen te gaan, en zoo verkeken wij de kans
om ook, ten minste eens in ons leven, Eljen! te kunnen meeroepen.
Maar, terug naar den Donau, dien wij al te lang verwaarloosden, om ons misschien
te veel bij beuzelachtigheden op te houden en zoo het geduld van den lezer op de
proef te stellen.
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Beneden de hooge wandelkaai, liggen langs dezen kant van den stroom de
onafmeetbaar lange loskaaien. Wordt in Buda-Pesth weinig nijverheid geoefend,
integendeel is de handel hier zeer aanzienlijk, en vooral in koorn en wijn wordt er
ontzaglijk veel omgezet. Een blik op de vol gestapelde loskaaien, waar het laden en
lossen en bergen duizenden menschen in beweging houdt, zegt u dadelijk, dat er hier
op grootsche schaal wordt gehandeld.
En dan die onophoudelijke beweging op den stroom zelven! Geen minuut gaat
voorbij of een nieuwe bodem schiet zich tusschen de honderden, die daar reeds bij
de loskaai gemeerd liggen, en, eigenaardig havenzicht, geene hooge masten verheffen
daar hunne fijne naald, geene breede zeilen wiegelen of zwellen daar in den wind:
de tusschen bergen ingesloten Donau maakt dit immers tot onnuttig tuig; 't is het
stoomschip, dat hier alles overheerscht: geene masten of zeilen, uitsluitend zwarte
rookende schouwen, reusachtige raderen zijn hier de factoren van dat uitgebreide
handelsleven.
Hoort daar beneden dat sissen, dat snuiven, dat blazen der schouwen; hoort dat
stampen, dat bruischen der raderen; ziet wat al booten er komen en gaan; - volgt met
het oog die zwarte rookveder: 't is er een, die den Donau afvaart, en, de snelheid des
vloeds te klein achtende, nog alle krachten bijzet om ter gepaster ure zijne bestemming
te bereiken; ginder die anderen, die den stroom opvaren, en zoo geweldig den
reuzenspiegel stuk splijten, dat hun boeg verdwijnt onder het witte schuim, als 't
ware door de overwonnen watergeesten nijdig uitgebraakt.
Zoo zagen wij den Donau ‘den schönen blauen Donau,’ bij den heerlijksten
herfstdag; de helderblauwe lucht had iets van de fijne doorschijnendheid, die zij in
de
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Morgenlanden moet bezitten, en het goud der zonne was zelf zoo puur, dat het was
alsof de natuur haar hooglied zong. Die feestelijke helderheid van het uitspansel
verhief nog de heerlijkheid van het grootsche panorama, dat Buda, ginder op den
rechter Donau-oever, aan ons opgetogen oog opleverde.
Deze stad ligt amphitheatersgewijze tegen de helling en klimt tot op de kruin der
bergen, die zich langs dien kant verheffen. Links, in de verte, verrijst de hooge
Blocksberg, waarop een machtig bolwerk is aangelegd, en meer naar Buda toe, de
Spiessberg, wiens reusachtige en grillige kegels en spitsen het indrukwekkendste
zicht opleveren. Het koninklijk paleis, op eenen heuvel aan den voet van den
Blocksberg gebouwd, trekt dadelijk de aandacht door zijnen ontzaglijk langen gevel,
wij zeggen niet door zijne uiterlijke pracht; het vormt een langwerpig vierkantig
blok, akelig effenop gebouwd, en met een verbazend getal vensters. Wat ons
aanvankelijk eerder aan eene kazern dan aan een paleis deed denken, was de nare
okerkleur van den ganschen gevel en de even boersche bleekgroene verf der ramen.
Zoo eene kladderij zou men nog alleen aan de woning van eenen pastoor of eene
kwezel in een onzer verachterde Vlaamsche dorpen vinden. Mogelijk kon dat ding
eens op den naam van paleis bogen, als het fier op de krotten van het oude Pesth uit
de hoogte neerzag. Thans, dat de Pesthenaars aan hunne weidsche kaai zich hebben
geruïneerd - altijd volgens het zeggen van onzen reus - maakt de verblijfplaats van
den Keizer en Koning een echt erbarmelijk figuur. Sic transit gloria mundi.
Doch, steken wij de brug over en gaan wij in Buda eens een en ander van nabij
beschouwen. Maar niet zoo spoedig komt men op den anderen oever: 't is een
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heel loopje, want de Donau is hier meer dan 400 meters breed. De Kettenbrücke, die
daarover ligt, eene der grootste van dit slag, werd in 1849 voltrokken en is het werk
van den Engelschen ingenieur T. Clark. Zij rust op een paar colossale pijlers, twee
portieken vormende, in grootschen bouwtrant, aan welker voet langs weerskanten
twee liggende leeuwen van ontzaglijke verhoudingen, zijn aangebracht.
Zoodra wij den voet op Buda's grond zetten, zien wij vlak vóór de brug eenen
ontzaglijken tunnel, die onder den berg is uitgewerkt; toch op aventuur kuierende,
konden wij zoowel langs hier als langs elders gaan, en waagden ons dus maar in de
sombere spelonk, waar wij rekenden zoo op een half kwartje door te geraken; maar
het zonderling vale lichtspel daarbinnen deed ons zulk een zeer aan de oogen, de
immer verder en verder dommelende echo van 't geraas der ontelbare rijtuigen was
er zoo onuitstaanbaar, dat wij, half uit onzen haak, maar spoedig den terugtocht
bliezen en onzen weg langs den Donau zochten.
Op dezen oever vindt men ook fraaie burgershuizen echter niets bijzonders. Doch,
was er aan den voet des bergs niets te zien, daarboven zou het wel beteren, en juist
keken wij uit langswaar op de hoogte te geraken, toen onze aandacht werd gewekt
door het zwoegen van eene ongemeen zware stoommachien in den kelder van een
voornaam gebouw. Wij waren gered: geene lastige bergreis zouden wij afleggen: de
touw- of hijschspoorbaan zal ons meevoeren. Wij traden de ruime poort in, waar
langs buiten niets de inrichting meldt, tenzij een Hongaarsch opschrift, dat wij
natuurlijk niet verstonden, - en namen maar dadelijk ons ticket, voor de heele som
van 6 kreutzers gaan en keeren, en een oogenblik daarna zaten wij in den zeer
conforta-
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belen wagen, achterover gebogen en de beenen omhoog, immers in de vereischte
houding om eene vrij steile hoogte op te varen. Eene klok klept, en hoen zijn wij met
de snelheid van den pijl uit den boog; half weg snort ons een wagen voorbij, die naar
de diepte wordt geslingerd. De werking is hier tweevoudig; er ligt een dubbel spoor,
en gelijktijdig met den klimmenden wagen, komt de nederdalende met de reizigers
van boven afgezakt.
Nu zijn wij op den berg. Vóór ons ligt de ruime Jorisplaats, waarop langs den
eenen kant het overgroot arsenaal, en daar vlakover de vrij onbeduidende paleizen
Sandor en Telecky. Wij slaan links eenen slecht onderhouden weg in, die naar den
Sonnberg leidt, en bevinden ons weldra voor het Koninklijk paleis, waar de
tegenwoordige Koningin der Belgen het licht zag. De achterzijde is even plat als de
gevel langs den Donau, maar van nabij springt de grootte van het gebouw nog meer
in het oog; ook bevat het niet minder dan 203 zalen en kamers, waaronder de
Troonzaal, in welke de opening van den Hongaarschen landdag wordt gehouden. De
lust bekruipt ons om daar eens een kijkje in te doen, en, een hekken open vindende,
treden wij den tuin binnen; eensklaps komt uit de stallingen een heerschap vooruit
geschoten, met gefronst gelaat, en die ons maar barschweg beteekende, dat geen
oningewijde voet het sanctum sanctorum zal betreden. Wij schoten in eenen luien
lach over 's mans voorvechterspantomine, keerden de hielen en lieten den
kaiserlichköniglichen brombeer maar aan zijne paardenverzorging over.
Voorbij de koninklijke tuinen begint de bergnatuur duidelijker hare hortende
vormen te beschrijven. Tusschen de twee bergen in, ligt eene wijde, diepe
trechtervormige
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kloof; halsbrekend zijn de langs de flanken der hoogten kronkelende steile wegen
en paden, bezaaid als zij zijn met grootere en kleinere rotsblokken en scherven,
misschien daar liggende sedert den dag van het cataclysme, dat er de bergen ten
hemel schoof; op de hellingen staan, verspreid, slordige huizen of liever hutten,
gebogen, gewrongen, gespleten, alsof de bergwind zoo reeds de prooien had gemerkt,
die hij bij zijnen eersten sabbath zou naar de diepte slingeren. Daar in die diepte, als
in een nest, ligt de Raitzenstadt, met hare dicht opeengepakte woningen; hoe meer
men die nadert, hoe meer zeker zonderbaar gedommel toeneemt, dat ons reeds
meerwerf had doen op- en rondkijken, om in de lucht het zwarte stip te ondekken,
waar het onweder in de verte mocht broeien; doch, neen, 't is gansch eenvoudig het
donderend geraas van den bergvloed, wiens geweld natuurlijk gelijk staat met de
snelheid van zijnen val.
Wij zijn in de Raitzenstadt, en maken halt op een steenen brugsken. Een oogenblik
rillen wij van angst, twijfelende aan de hechtheid van het ons dragende ding,
waaronder en waartegen de nijdige vloed zoo brieschend rolt en slingert, zoo wild
buldert en beukt. Zeer natuurlijke angst, voorwaar; want daar vóór ons toont de vloed,
wat hij vermag: op zijnen zoom verrijzen de achtergevels, eener straat; wat tooneel
van verwoesting! Hier, een door zijne bewoners ontvlucht huis, dat onbarmhartig
door het water werd neergeslingerd; ginder weer andere, wier onderdeelen gansch
zijn uitgemalen, terwijl hun verdiep nog boven den vloed schommelt, op zijne
waggelende steilen en palen; overal knikkende nokken, steenen en blokken, waarvan
elk oogenblik een deel naar de diepte verdwijnt, terwijl het andere schijnt op den
golfslag te wachten, waarmede het liefst zou
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nederduiken; en dan op al het nog min of meer overeind staande, rechts, links, onder
en boven barsten en kloven, als silhouetten van groote zwarte hagedissen, die met
kop en staart tusschen de steenen maar immer voortwroeten, als om het werk van
vernieling te bespoedigen en te voltrekken.

VII. De Baden te Buda.
De heele wijk Raitzenstadt, overigens, ziet er armoedig, slordig en verwaarloosd uit,
wat niet belet, dat de Pesthenaars en ook de ingezetenen van ver in den omtrek er in
groote menigte heenstroomen. De Raitzen, zoo noemt men de inwoners, behooren
tot eenen Servischen volkstam, die daar zijne tenten opsloeg; zij belijden meest allen
den Griekschen eeredienst en zijn wijnbouwers van beroep; ook, langs beide oevers
van den Donau zijn bergen en dalen grootendeels voor de wijnteelt benuttigd; verder
leggen de landbouwers zich meest op den kweek der maïs toe.
Evenals hunne naburen de Turken, zijn de Hongaren bijzonder tuk op badgenot.
De aantrekkelijkheid van Raitzenstad voor de inboorlingen ligt dan ook in hare
veelvuldige badinrichtingen, welke haar water trekken uit drie ijzer- en
zwavelhoudende bronnen, die daar aan den voet van den Blocksberg borrelen.
Gelijk men weet, werd Buda in 1526 door de Turken veroverd, en konden zij er
eerst in 1686 door de Duitschers, aangevoerd door Karel van Lorreinen en Lodewijk
van Baden, worden uitgedreven. Van dien tijd dagteekenen de badstoven; Sultan
Solima richtte die op in een aartsbisschoppelijk paleis, en later werden zij op last
van Pacha Mahmud nog vergroot door de toevoeging van de derwischenkloosters.
De drie volksbad-
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plaatsen heeten Brückbad, Raitzenbad Blocksbad; de rijke burgerij gebruikt het
Kaiserbad, eene voorname inrichting met koffiehuis, gaanderijen en lusttuinen, in
welker onderdeelen ook baden zijn gemaakt, die, evenals het daaraan grenzende
Lucasbad, nogmaals voor den gemeenen man dienen.
Wij hadden hier maar l'embarras du choir. Doch, bij ondervinding wetende, dat
men alom bij den volksstand nog de meeste eigenaardigheid in zeden en gebruiken
terugvindt, aarzelden wij niet lang, en traden maar in de diepste diepte van den
trechter, het Räc Fürdö (in 't Duitsch Raitzenbad) binnen, niet om mede een Turksch
bad te nemen; het slordig uiterlijke van het gebouw had er ons reeds alle lust toe
benomen, en nog meer de vuile, donkere, laag gewelfde gang, die ons naar het hokje
of, zoo gij wilt, bureel leidde, waar ons voor anderhalven kreutzer eene badkaart
werd in de hand gestopt.
Wij landden nu aan in eene met glas overdekte wachtkamer, langs den eenen kant
met houten zitbanken tegen den wand, langs den anderen met talrijke deurtjes van
de bijzondere badstoven, ten gebruike dergenen, die aan den algemeenen kom eenen
hekel, of wat meer kreutzers voor hun bad over hebben. Weldra verschijnt een
bediende, die ons eenen wenk geeft: de deur der groote badstoof gaat open en hij
duwt er ons binnen.
God almachtig! waar hebben wij ons gebracht! Ik grijp naar mijnen reismakker
om niet door mijne knieën te zinken; hij ook steunt op mij; wij voelen ons onwel.
Wat nare geur - een echt Turksch Düftchen - snuiven wij op! Wat benauwende lucht
dringt ons in de keel! Een oogenblik meen ik blind gebliksemd te zijn, breng ijlings
de handen aan de oogen, en, o geluk! 't zijn alleen mijne brilglazen, die door de
bedwelmende
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dompige hitte plotseling mat zijn geslagen geworden!
Nooit vergeet ik het afzichtelijke, walgelijke schouwspel, dat wij hier te zien
kregen. Die badstoof is ingericht in een wijde, cirkelvormige krocht, die langs boven
door een eng, immer dompig glasdak haar karig licht ontvangt; in de wanden zijn
spitsbogige nissen uitgewerkt, waarin de baders langs eene helling hunne kleederen
gaan ophangen. Een weg loopt rond den wijden kom, boven welks een meter hoogen
ringmuur een breede platte boord is aangelegd. Groote waterdruppels gudsen ergestadig van de ruige muren; de blik dringt moeielijk door de ruimte, zoo dicht en
zwaar is de zwoele dampwalming; 't is als een ontastbare regen, die neervalt en weder
opstijgt, op alles kleeft, door alles heenwerkt en zijnen verstikkenden wasem aan
alles mededeelt.
Maar al het walgelijke ontvouwt zich daar voor ons in de badkom: mannen,
vrouwen, kinderen, alles bonst en plonst, woelt en joelt er ondereen in een akeligen
plas van onrein groen-blauw water, waar zij in eene atmospheer van 36 à 38 graden
R. zich komen laten afkoken. Van schaamtegevoel, van zedelijk begrip is hier geen
spoor: gansch naakt, ziet gij daar, tusschen grijsaards en minderjarigen, de huwbare
jonge dochter en nevens haar de jongeling zich aan hun onhebbelijk badvermaak
overleveren.
Achter ons wordt de deur geopend: eene jonge schoone vrouw treedt binnen en
richt zich regelrecht naar eene nis. Wij volgen haar met de oogen. Met den rug keert
zij zich naar den kom: haar bovenkleed valt neer, dan stuk voor stuk alles wat zij aan
heeft, eindelijk haar hemd; zij heft de armen omhoog, ontknoopt haar hoofdlint en
onder hare overvloedig gitzwarte lokken verdwijnen de sierlijke lijnen van haar
beelderig gevormden
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rug. En nu? Och! dood eenvoudig draait zij op de hielen, en, gelijktijdig aan hare
handen de rol van Eva's vijgenblad opleggende, komt zij, gansch naakt, in hare volle
standbeeldachtige schoonheid vooruit, zoo ergeloos en zoo kalm - dat wij haast iets
kuisch in hare onkuischheid zelve vonden - om zich daar, als eene naar het
verleidelijke watergenot hunkerende nimf, in de kom te laten neerglijden en onder
de menigte te gaan dartelen.
De gewoonte, zegt men, is een tweede natuur, en dat moet wel; want anders
begrijpen we maar niet, hoe die lieden het in dien heeten ketel zoo zouden uithouden;
van kindsbeen af er in geplonst, brengen zij het door volharding zooverre, dat het
hun een echt genot is geworden zich als 't ware te laten uitdampen. Bij ons is de
jenever wel eens de zinnelijke prikkel der min beschaafde naturen, elders de opium;
hier zoekt de Hongaar ‘den roes van het heete water.’ Zoo blijven zij daar uren
achtereen in de kom, totdat bedwelming en uitputting uit hunne oogen eene soort
van extatische ontheffing doen glimmen, die eenen pijnlijken indruk op ons maakte.
En dan, na die aftobbing, komen de onverzadelijksten naar den kant gedrenteld,
heffen zich, bijna ademloos, door eene uiterste inspanning uit den plas en op den
zoom, waar men ze met de logheid der gevoelloosheid hoort neerkletsen, om korts
daarna nogmaals hunnen onweerstaanbaren drift te gaan ‘koelen’.
Zoo lagen daar vóór ons, op den boord der stoof, de eene op den rug, de andere
op den buik, een vijtfal vieze, platte en fletsche lichamen, met eene rimpelig geweekte
huid, bijna zoo rood getrokken als de pantserschulp eener gekookte kreeft; hunne
zacht neergegleden oogschelen geven aan hun gelaat die gelijktijdig pijnlijke en
smachtende uitdrukking, die het merk der oververzadiging is; uit spieren en zenuwen
schijnt alle leven
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weggetapt en naar de longen saamgetrokken, zoo snel zwoegt hun de boezem, zoo
moeielijk vindt de adem zijnen weg door den mond, die, half en hoekig geopend en
de twee blanke tandenrijen toonende, op hun wezen zoo iets neerdrukt van de
rillingwekkende lijnen, die de dood doorgaans op het lijk teekent.
Nog walgelijker schouwspel: daar in het bad staat hier en ginds een koppel stil;
zij zijn bezig elkander laatkoppen of ventousen te zetten; gij kunt oordeelen hoe
smakelijk het zicht van die bloedbuilen op die rimpelige huiden moet zijn!
En, opdat men ons van geene overdrijving zou beschuldigen, zullen wij hier
bijvoegen, dat er arme lieden zijn, die des winters bijna den heelen dag in de badstoof
doorbrengen, terwijl de Hongaarsche boer zelden naar Buda komt, zonder zijne
vrouw eens naar de baden te leiden en haar - nog hartelijker voorkomendheid - eens
ferm laatkoppen te zetten.
Onze pen mangelt het aan kracht en kleur om die vleeschziederij in al haar
afstootelijkheid te schetsen; mocht Zola ooit den voet in die krocht zetten, dan stellig
zal hij er een onderwerp vinden, bijzonder geschikt om de verbazende kleurrijkheid
zijner pen, en tevens de liederlijkheid van zijn brutaal naturalisme volop den teugel
te vieren.

VIII. Pesth bij avond
Wij verademen; de akelige badstoven liggen daar beneden onder ons; wij stooten
hare muffe dampen uit onze longen bij de vermoeiende opstijging naar den
Blocksberg, waar wij, na anderhalf uur gaans, den voet der vestingen bereiken.
Wat onbeschrijfelijk grootsch en lachend natuurtafereel
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ontvouwt zich daar voor het oog; wat sterk afgeteekend contrast van ruwheid en van
liefelijkheid tusschen de beide Donau-oevers! Zoo gedraaid en gewrongen Buda daar
opschiet met zijn amphiteater van hellingen en tegenhellingen en zijn achtergordijn
van bergspitsen, zoo kalm, zoo volstrekt vlak en stil is het alles daar op den anderen
oever; liefelijker panorama dan Pesth, van op den Blocksberg gezien, bestaat er
mogelijk niet. En in welke gelukkige omstandigheden mochten wij het genieten!
Geen wolkje, geen dampje stoorde de doorschijnendheid van het luchtruim, die
zoo scherp was, dat men bijna met het oog de gouddraden kon tellen van de stralen,
die de zon uit hare westwaarts dalende schijf met overmilde hand op het alles
nederschoof; alles glom met gouden stippen op purperen weerschijnsels.
Diepe ontroering overstelpt ons nog, wanneer de herinnering ons dien zoeten
aanblik weer voor den geest toovert. Hier, steil onder onze voeten, de breede
reuzenstroom, wiens bochten men door de eindelooze gouwen heen uren verre kan
volgen; daarop, die myriaden varende en rustende stoombooten, van op de hoogte
tot nietige notendoppen verkleind; daar kruiselings over, de scherpe lijn der drie
reusachtige bruggen; weer verder, de grootsche rechtloopende kaai, gelijkende aan
de stugge pees van eenen reusachtigen boog, beschreven door de halfmaansgewijze
uitloopende eindpalen der groote stad, en daar rond, zoo verre, verder dan het oog
reiken kan, de eindelooze onoverzienbare vlakten!
Geboeid op dien Blocksberg, hadden wij bijna vergeten, hoe de tijd heenspoedde.
De avond was ingevallen en met snellen pas namen wij den terugtocht aan.
Van op de Kettenbrücke genoten wij het heerlijk zicht, dat de kaaien van Pesth
met hare kwistige verlichting
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opleveren: uit honderden kroonkandelaars flikkert het gaslicht, herschept den nacht
in eenen nieuwen dag en verhoogt de ongemeene levendigheid, die daar des avonds
heerscht; heel Pesth komt zich daar verdringen, en op dit uur moeten de kaaien er in
niets onderdoen voor de drukte der Parijzer boulevards.
Het geliefkoosde verzamelpunt der fatsoenlijke wereld is de zoo lieve en frissche
square op de Frans-Jozefkaai, waar men allicht zou vergeten, dat het uur van te bed
gaan is geslagen; dat gebeurde ons ten minste. Buiten den aanhoudenden stroom van
wandelaars, heeft men er ook de drukke beweging der rijtuigen, die het high life van
Pesth naar de Redoute voeren, een grootsch nieuw gebouw in Byzantijnsch-moorschen
stijl, welks prachtige gevel op de square verrijst. Het werd ons toegelaten een oog
te werpen op de wezenlijk prachtige trapzaal, wier wanden prijken met verdienstelijke
muurschilderingen, die Hongaarsche overleveringen voorstellen: de versieringen der
ruime bal- en concertzalen werden ons gezegd bijzonder rijk te zijn, en in de buffetzaal
bevinden zich nog twee groote muurschilderingen, een Tornooi van Koning Mathias,
geschilderd door Wagener, en een Festijn van Attila, door Lotz.
Eene avondwandeling door de oude wijken van Pesth geeft nog al iets te zien van
het karakteristieke in het volksleven; zoo dachten wij een bewijs van den huiselijken
zin der lagere standen te ontwaren in de menigte familiën, die, in gemoedelijke
groepjes neergehurkt en gezeten, gezellig den avond aan haren drempel overbrengen.
En nu kregen wij het begrip, hoe de ontzaglijke stapels watermeloenen, waaraan wij
ons des morgens op de markt hadden vergaapt, aan den man geraakten. Elkeen, oud
en jong, zit daar met eene schijf van de geliefde lekkernij in de hand, waaraan zij
sma-
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kelijk bijten en zuigen. Geen wonder ook dat die trouwe klanten van de baden, die
ze langs buiten zoo moeten verschroeien, de behoefte gevoelen om in eene inwendige
verfrissching wat evenwicht te zoeken.
De volksdrinkhuizen worden nog al bezocht; men gebruikt er Pesther bier, wijn
en ook zoo wat szeszszes italok. Op dans is de Hongaar zeer gezet, en muzikale zin
is hem eigen. Dat ondervonden wij in eene herberg, waar wij door de tonen van een
lied waren heengelokt. Een liedjeszanger, een echt zigeunertype, hief daar eenen
volkszang aan, zich op eene viool begeleidende. De man zong niet slecht, zelfs lag
er iets zoetluidends in zijne stem, en de Hongaarsche spraak scheen ons verre van
wanluidend te klinken, iets wat men allicht zou vermoeden, wanneer men ze gedrukt
ziet. Voor eenen kreutzer kochten wij een liedje, en trachtten den zanger op te volgen;
zelfs waagden wij ons maar mede in het koor der Magyaarsche herbergmakkers, die
lustig het polkamatig refrein herhaalden.
Het lied droeg voor titel: ‘A falu roszsza’; wij schrijven er eenige regels uit over,
om eene gedachte van het vreemde voorkomen der geschreven taal te geven:
Hopp ide, hopp oda!
Gyere a karomra!
Hopp ere, hopp ara!
Csók az ajakadra!
Csókot adok ara,
Két piros arczodra!
Tüzes szemeidre
Göndör fürtreidre!
Hopp ide, hopp oda
Gyere a karomra!!
A muzsika vigan szóljon!
A czigány meg ne horkoljon!
Táncz addig - a meddig....
Kivilagós kirivadtig!!
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En mocht iemand lust hebben ook een exemplaar van het liedje te bezitten, zoo zullen
wij hem het adres opgeven van den drukker, dat wij er onder vinden: Nyomatott és
kapható Bartalits Imrénél (Esterházyutcza 5, sz.)

IX. Dissolving Views.
Het weer bleef ons ongemeen begunstigen, ook op den dag, dat wij, om acht uren
des morgens, de terugreis naar Weenen aannamen. Dat viel bijzonder mede; want
de zon is toch zulke gulle reisgenoote, vooral voor hen, die niet ongevoelig zijn voor
de schoonheden der landelijke natuur.
Er is door het venstertje van eenen spoorwagen dikwijls almachtig veel schoons
te zien, en wie weet, wat ons de nacht, bij onze heenreis naar Pesth, niet achter zijnen
ondoordringbaren sluier had verborgen gehouden! Wij waren er wel op gezet dat
verlies - zoo wij er bij verloren hadden - in te halen.
De trein komt in beweging: wij zijn gansch oogen.
In den omkring van Pesth, wij zegden het reeds, krijgt men, vooral op den linker
Donau-oever, enkel vlakten te zien, vlakten, die aan eene zee van gebruind groen
gelijken, vlakten, die het oog niet kan omvademen. Maar, hoe de indrukken toch
naar gelang der omstandigheden kunnen veranderen! Den morgen onzer aankomst
scheen die streek ons zoo eenzaam, zoo doodsch. Thans, beschenen door de lachende
herfstuchtendzonne, hoeveel weliger zien er die onmeetbare maïsakkers uit; hoeveel
zwaarder en voller die paarsche en groengele trossen, die aan de wijnstokken
neerhangen; hoe wordt de eenzaamheid opgevroolijkt door die
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kudden schapen en zwijnen, gedreven door hare herders, in lange witwollen mantels,
die wij bijna als oude kennissen zouden toeknikken, zoo trouw werden zij ons
afgebeeld in de tafereelen van Otto von Thorn, welke wij vaak op onze
kunsttentoonstellingen aantroffen.
Links wordt de aandacht ook getrokken door den Donau, welks bijna rechte lijn
tot aan Waitzen de spoorbaan, meerwerf op korten afstand, volgt, om dan verder des
strooms bochten, tot aan Gran, na te kronkelen
In den ijlenden spoorwagen gezeten, ontvangt gij den indruk alsof alles rondom
u beweegt, alsof alles wat gij ontwaart, tot u komt aangedreven. Die eindelooze
vlakten daar rollen, onafgewisseld, immer begroeid met maïs en wijn, zoo uren lang
majestatisch stil naar u toe; het vale onbepaalde stip dat uw oog in de diepe verte
was gaan kiezen, komt onmerkbaar aangegolfd, krijgt van lieverlede meer en meer
vorm, krijgt meer en meer kleur, om dan in eens in eene duizelig snelle vlucht u
voorbij te hollen en achter u te verdwijnen.
Maar, daar blauwt Waitzen in het verschiet: wars wordt de natuur van de strengheid
harer vlakke lijn, genoeg heeft zij aan den enkelen toon, waarin zij haar onmeetbaar
Donautapijt tintte; zij komt af met hare tooverstukken, met de getuigenissen van hare
ontembare macht, van hare eindelooze nukken; zij verschijnt in den dos van hare
volle majesteit, met die spelingen van allerlei kleuren en tinten, van allerlei lichten
en flonkeringen, van allerlei weerkaatsingen en schaduwen, op, in en rondom de
spitsen, rotsen, klippen, kloven, dreigende hoogten en nog dreigender afgronden van
de sterk bewogen bergstreken heengeworpen.
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Daar komen zij aangevlot langs den eenen kant, de fiere Karpathen, langs den anderen
kant wat weet ik welke andere bergketen, als Titans op een eindeloos gelid, die zich
voor u als in een statig défilé in aantocht zetten.
Van Waitzen af geniet men dit grootsch en afgewisseld natuurtafereel.
Te snel schiet gij ons voorbij, o Visigrád, in uwe aanbiddelijk schilderachtige
ligging dáár in de diepte, met uw ontzagwekkend slot ginds op die ontzagwekkende
hoogte, met al uwe wijnstokken van op de kruin der bergen tot in den schoot der
vallei! Hoe willen wij gaan natellen, hoeveel duizenden nieuwgevlochten korven
met druiven wij daar langs weerskanten der spoorbaan opgestapeld zien, gereed voor
het vervoer?
Wat zouden wij ontleden, o Donau, van uwe ongeëvenaarde grootschheid, waar
gij, vóór Visigrád, dit vrij uitgestrekt eiland, dat daar zwemt als eene wieg van welig
smaragd, zoo schilderachtig in uwe twee reusachtige armen omvat?
En van u, nederig dorpje Szalka, waar wij niet zonder ontroering dwars door uw
kerkhof reden, dat gij daar zoo zonderling gekozen hebt, en waar, zonder eenige
afsluiting, in vollen akker, weemoedig de zwarte kruisen hunne armen uitsteken
tusschen de maïs en de druivenstokken?
En zoo dagen en schuiven en vervliegen daar onder onze oogen honderden heerlijke
gezichten, grootscher en treffender misschien dan de hoogst geroemde Rijngezichten.
De trein maakt halt: wij zijn te Neuhäusel. Wat mag hier gaande wezen? Is er eene
hooge personage op den trein, wie men eer wil bewijzen? Daar staat binnen
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het station een burger-symphonieorkest van een twintigtal mannen, dat met wezenlijk
talent en brio aan het spelen is; de violisten vooral houden knap hunne partij. Ons
oponthoud wordt veraangenaamd met een tweede stuk, en dan krijgen wij den sleutel
van het raadsel: een man komt met eene schaal rond, om de giften der reizigers in te
zamelen. Met een derde stuk werden wij bij onze afreis begunstigd door dit
muziekkorps, dat daar bestendig bij de aankomst der treinen speelt, een bedrijf
waarmede die muzieklustige Neuhäuselaars een nederig broodje verdienen.
Dan wisselt het natuurgezicht weder af; geene bergen, maar mijlen verre weiden
en lage landen, om dan weder voorbij Wartberg een heerlijk verregezicht op de
Karpathen te laten genieten.
Naar mate Presburg nadert, klautert de trein op eenen ontzaglijken berg, welks
onafmeetbare hellingen geheel en al met wijnstokken zijn bezet. Hier weder rijden
wij door een dorpskerkhof, welks zwarte kruisen de plaatsen aanwijzen, waar de
dooden, op den gansch onomheinden akker, onder den wijnstok begraven liggen.
Van op de hoogte gezien, is de ligging van Presburg, daar beneden in de vallei,
ook zeer schilderachtig; boven de huizen steekt de toren uit van de heerlijke Gotische
kerk en in de verte teekent zich de lange scheepsbrug af, die de stad met den rechter
Donau-oever verbindt.
Van Presburg tot op eenigen afstand van Weenen blijft de natuur, hoewel wat min
grootsch, toch immer sterk bewogen, en door hare afgewisseldheid immer
aantrekkelijk, immer boeiend; het zijn bergen en heuvels, dalen en diepten, waaruit
onophoudelijk gezichten optooveren, die u liefelijk toelachen, en zich dan weer
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wegspoeden, om voor andere plaats te ruimen; maar van allen rukten wij ons met
een soort van weemoed los, in de zekerheid dat wij ze met geen hartelijk: ‘Tot
wederziens!’ konden zien verzwinden!
Om twee uren namiddag waren wij terug in Weenen.
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Eene week te Munchen.
Reisherinneringen.
In het station te Salzburg.
.................
Langzaam rolde onze droschke den bergweg af.
Van lieverlede was er duisternis gekomen, de stilte scheen nog volkomener dan
in den dag; enkel mengde zich bij het helder ruischende vlieten van den bergstroom
het gekrijsch van den kiezel onder de wielen des wagens, en regelmatig, als eene
basnoot, viel de zware tred des paards daartusschen in, om eene soort van kadans bij
die zonderlinge avondmuziek af te teekenen.
Puur blauw was de lucht, puur goud geleken maan en sterren; de hoerlijkste avond
volgde op den heerlijksten dag. De sneeuw op der Alpen toppen bekwam in het
maanlicht een bijna nog scherperen zilverglans, en boeide onze oogen des te
uitsluitender, daar de schaduw
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op de berghelling de vale kleur der rotswanden van het bruine groen der pijnboomen
niet meer liet onderscheiden.
En morgen zouden wij reeds Salzburg verlaten? - Ja, volgens ons reisplan, waarvan
wij, dank grootendeels aan de regelmatigheid der Duitsche spoorwegen, tot hiertoe
nog geen uur waren afgeweken; - neen, volgens de bekoring, die ons bij dezen eersten
stap in dat ‘aardsche paradijs’ had bekropen.
- Wat doen we, Max? vroeg ik mijnen reismakker.
- Wij blijven morgen nog heel den dag hier, besloot hij, en ik haastte mij het te
beamen.
Juist hield het rijtuig stil aan het hotel das Schiff, en, vóor wij afstegen, gaven wij
den Kutscher last, dat hij morgen te zeven uur, ons zou komen afhalen voor eenen
rid in het gebergte, naar den kant van Salzkammergut, doch - voor zooveel het weder
gunstig bleef.
Nooit zooveel als op reis, laat de mensch zich aan de quaestie van het weer gelegen;
- bij het ontwaken, is de eerste beweging doorgaans van het ledikant naar het
venstergordijn, dat haastig wordt opgelicht om de lucht eens te peilen. Toen wij nu
des anderen daags de oogen openden, zagen wij ons plan in duigen vallen: grauw
was de lucht, het regende dat het plaste. Ik herinnerde mij een briefje van vriend
Hendrik, uit Brussel: ‘....Laat vooral niet na Salzburg te bezoeken; het is er hemelsch
goed en schoon, als het maar niet regent, wat er doorgaans het geval is.’
Wel hadden wij uit te kijken, of nergens een lichtpunt aan den hemel eenige hoop
op beterschap zou overlaten; tevergeefs: alles bleef wolk en water. Te leur gesteld,
knorrig, riemden wij den reiszak op, en lieten ons maar vroegtijdig naar het station
brengen.
Omtrent een uur hadden wij te wachten op den trein
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naar Munchen. De misnoegdheid over het mislukken onzer bergreis werd hier spoedig
weggewischt door het ongemeen levendig en schilderachtig zicht van de ruime
wachtzaal, die maar immer voller geraakte met gestadig vermeerderende reizigers,
grootendeels lieden uit het gebergte, en daar het zondag morgen was, allen, mannen
en vrouwen, knapen en deernen, gedost in het beste pak.
Te Salzburg, meer dan ergens op onze reis, zagen wij aan de kleederdracht nog
iets nationaals; wel is waar, zijn velen der Alpenmenschen uiterlijk al niet gemakkelijk
meer te onderscheiden van stervelingen uit Parijs, Brussel en Amsterdam; maar velen
ook bleven in meerdere of mindere maat aan de landsdracht gehecht. In gemoede
kunnen wij niet zeggen, dat de vrouwen, in hetgeen zij er van behielden, bewijs van
schoonheidszin gaven of ter verhooging van hare bevalligheden zorgden: verbeeld
u het akelige voorkomen dier vrouwen - niet alleen de oudjes, maar allen zonder
onderscheid - met haar hoofd gansch omwonden in een vierkanten zwartzijden doek,
naar begijntjes wijze plat op het voorhoofd gedrukt, en waarvan de tippen, door een
knoop in den nek heen, op den rug gaan fladderen. Ziet ge van hier het effect van
zoo eene zestienjarige bloem, met zulk katafalkachtig toegetakeld hoofd? Onder dat
afschuwelijk ding verdwijnt het haar geheel en al, en enkel hare wenkbrauwen zijn
zoo onbescheiden u ten naaste bij te zeggen, of uw blik op eene blonde of eene
zwartgelokte is neergevallen. En nochtans, wat frissche, wat knappe meiden!
Krachtig-zwierige lichaamsbouw, mollig ronde aangezichten, oogen waar levenslust
en verstand uit sprankelen! - En dat alles tot der helft te bederven door dat sombere,
nare kapsel!
De meeste vrouwen dragen daarbij een ‘sieraad,’ dat haar nog meer ‘ontsiert.’ Wij
zegden daar, hoe zij hare
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haarlokken wegknoopen; even zorgvuldig weten zij haren hals onzichtbaar te maken,
omsloten als hij is in een hoogen band, stijf opgewerkt met witte peerlen of
zilverdraad, waartusschen gouden sieraden, - mogelijk wel een kostbaar maar in elk
geval een vrij wansmakelijk juweel.
De mannen uit het gebergte komen flinker voor. Kloek gespierd, met beraden oog
en vasten tred, dragen meest allen het volledige, of iets van het Tyrolercostuum:
hooge zware laarzen in wier schachten de broek verdwijnt; krachtig gekleurd
ondervest, tot aan den hals gesloten door eene rij dlcht bijeen geplaatste biinkende
knoopen; daarop een ruim bovenvest, doorgaans van grijs-groen laken, met
donkergroenen kraag en omslagen; op het hoofd, de ronde, breedgerande vilthoed,
waar, tusschen het boordlint, onmisbaar de bontgekleurde gierenveder of het
zachtwitte Edelweiss bloemken1) is bevestigd; om de lenden, eene vierkantige
buikplaat, meest van grijze zijde of satijn, waarop rijk borduursel; aan zijne zijde,
de lederen tabaktesch, waarnevens het hecht van zijn dolkmes uitsteekt. Geen
schooner, mannelijker figuur dan de Alpenjager; wanneer wij er zoo een zagen, met
de buks op den schouder en den langen bergstok in de hand, konden wij er de oogen
niet van afwenden.
Terwijl onze aandacht zoo was getrokken ‘op alles wat niet was gelijk bij ons,’
groeide het getal der reislustigen maar immer aan. Was het hier gewoonte, zelfs bij
plassenden regen, des zondags per spoor te gaan spaziren, of hield men ergens feest
in den omtrek? Wij raadden het, noch vroegen 't; maar toen de zware

1) Edelweiss is de volksnaam van een wit. fluweelachtig bloemeken, dat men ons verzekerde
eerst op eene hoogte van 2,000 meters op de Alpen te worden aangetroffen.
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stationsklok den trein naar Munchen seinde, was het een echte menschenstroom, die
er naar heengolfde.

De Alpenvallei. - De Chiemsee.
Nauwelijks zitten wij in den langen, langen trein, of zie, plots houdt de regen op, een
flauw geglim speelt eerst door de dunnende wolken, en weldra troont de mildste
herfstzon op een der schoonste natuurtafereelen, die men kunne bedenken.
Veel hadden wij verloren door het mislukken van ons Alpentochtje. Inderdaad,
ginds hoog, in de bergkloven, tusschen en op de rotsen, bij het heendringen door
pijnbosschen en hooge varens, tot aan het gebied van den eeuwigdurenden sneeuw,
zouden wij diepere indrukken hebben gevoeld bij de contrasteerende tooneelen van
akelige woestheid of milde vruchtbaarheid of liefelijke rust, die zoo afwisselend den
toerist treffen en vervoeren, en, na den afgelegden tocht, hem brengen in dien
onbeschrijfelijken toestand van lichaamsvermoeienis en geestesopgewektheid, die
is als de roes van het leven op reis.
Maar welke ruime vergoeding werd ons hier geboden! Terwijl wij al luierende in
onzen gemakkelijken wagen voortrolden, ontwikkelde zich voor ons oog de zoo
onuitsprekelijke schoone natuurpracht van het bergland tusschen Salzburg en de
Beiersche grens. De tijd in den wagen doorgebracht, vervliegt soms zoo aangenaam;
hij spaart u als 't ware de vermoeienis van een bezoek aan de natuur; het omgekeerde
heeft plaats: geef u enkel de moeite om uit uw wagenvenster te kijken, en zie, daar
komt zij zelve tot u, en toont u al haar moois en al haar wonders; zelfs gebeurt het
wel, dat u in eens rechts en links zooveel zienswaardigs te aanschouwen
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wordt geboden, dat gij lust voelt den machinist toe te roepen, van maar eventjes wat
te ‘stoppen.’
Op dezen weg is zulks het geval; want waarlijk, ware het plan der
‘Maximilians-Bahn’ aangelegd geweest, ten believe en ten gerieve van den grootsten
dweper met natuurschoon, stellig hadde men niet beter kunnen slagen.
Van Salzburg tot aan Rosenheim, een afstand van nagenoeg 90 kilometers, volgt
die baan, over eene soort van lagere bergketen, nu eens op minderen dan op wat
verderen afstand, de lijn der immer zichtbaar blijvende Alpen; van de hoogte der
spoorbaan langs den eenen, en van den voet der Alpen langs den anderen kant, loopt
de zachte glooiing uit, die daar de liefelijkste, de vruchtbaarste en de aantrekkelijkste
aller valleien vormt. Hoe aanbiddelijk, hoe poëtisch schoon! De Rijn, met zijne
fantastische ruïenen; de Elbe, met hare schilderachtige oevers; het Saksische en
Boheemsche bergland, met zijne betooverende verrassingen, hadden ons reeds diep
ontroerd; - maar hier bekomt het tafereel weer een gansch ander karakter: wel
ontvouwt hier de natuur nog hare volle, strenge grootschheid; want ginder links in
't verschiet rijst de ontzaglijke Alpenketen, waaruit soms groepen blauwen van zes,
zeven bergkegels, zoo grillig gevormd als grillig geschaard, en wier sneeuwkroon
zich afteekent als eene zilveren scheidslijn tusschen het azuur der lucht en de grauwe
rotstinten op de berghelling. In den achtergrond dus, de natuur in hare volle majesteit;
maar wanneer men dan het oog laat nedervallen in de vallei, hoe lacht de landelijke
frischheid u met innemende liefelijkheid en zoetheid daaruit tegen! Zie, hoe die zacht
golvende glooiing klimmende en dalende lijnen trekt, onuitsprekelijk vol bevalligheid;
zie, hoe die paradijsachtige
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vruchtbaarheid aan alles eene malschere en zuiverdere kleuring geeft; zie toch, hoe
de fraaiheid van het landschap nog verhoogt door de schilderachtigheid van die wijd
en zijd, hoog en laag opgeslagen lusthuisjes en boerenwoningen, allen naar
Zwitserschen trant gebouwd en blinkende van zindelijkheid in de stroomen lichts,
die de zon er rondstrooit!
En de trein snelt altijd voort, en elke seconde toovert een nieuw en immer frisscher
en liever schijnend tooneel voor het oog. Men voelt het, toch hebben de Alpen op
den geest de grootste aantrekkingskracht; - maar, telkens gij de blikken rechts wendt
en laat gaan over de langs dien kant immer afhellende gouwen, dan voelt gij waarlijk
spijt niet meerder te kunnen genieten van al het schoone, ook hier met kwistige hand
uitgestald. Doch, lang genoeg hebt gij mij geboeid, beminnelijke dorpen en vlekken,
zoo stil aan den voet der bergen neergevlijd; vaarwel, Teisendorf, met uwe heerlijke
bosschen en sappige weiden; vaartwel, Traunstein, Bergen en Uebersee, bekoorlijke
nestjes op de bekoorlijkste plek der wereld nedergeworpen! Rechts ook is er te
genieten: daar is Prien, zoo schilderachtig lief en prettig van ligging en bouwtrant,
en ginds in de diepte het zoo schoone Chiemmeer, met zijn blauw-groen water, dat
eene oppervlakte van vier op eene breedte van drie uren beslaat.
‘Heerlijk! heerlijk!’ roept men in den reiswagen, en niet alleen aan ons, vreemden
in de streek, ontsnapt die kreet, maar zelfs aan de landslieden, die stellig meerwerf
langshier komen, en toch telkens bij het aanschouwen van dit voorbeeldeloos schoon
natuurtafereel zich tot in de ziel ontroerd voelen. En die geestdrift verhoogde nog,
toen wij, een oogenblik afstappende, ons omkeerden en een blik op den afgelegden
weg
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wierpen. Welk panorama! Ginder in de diepte de Chiemsee, met hare vier groene
eilandekens in hare kommen van zonderling getint water; langs den anderen kant het
lieve dorp Prien, en dan voor u, zoover het oog reiken kan, de reusachtige boog,
gevormd door de lange bergketen van Beieren en Tyrol!
Wij komen eindelijk op Beierschen bodem; de baan beschrijft eenen bocht rechts
en verwijdert zich van de Alpen, wier hoogste toppen alleen zich nog van tijd tot tijd
vertoonen. De streek krijgt hier al spoedig een sterk constrasteerend karakter: Groen
en lachend was de vallei; - minder mild wordt hier de bodem; hij toont nog enkel
sparrenbosschen, heide, turf- en zandgrond.

Munchen. - Voorname straten. - Het Maximilianeum.
Na goede vijf uren rijdens, krijgen wij eindelijk Beierens hoofdstad in het zicht. Van
aandoening klopt ons het harte! Weldra zullen wij dus den voet zetten in Munchen,
de kunststad bij uitnemendheid, met hare tempels, naar de schoonste Grieksche
modellen gebouwd, om daarin hare schatten aan kunstwonderen waardig te kunnen
bergen; weldra zullen wij, evenals in de museums van Cassel, Hanover, Brunswijk,
Berlijn, Dresden, Weenen en Pesth, hier ook ons mogen verhoovaardigen in de glorie,
die uit de werken onzer oude meesters op den Nederlandschen naam afstraalt; want
in het museum van Munchen is de Nederlandsche schilderschool allerheerlijkst
vertegenwoordigd.
De trein houdt stil; wij zijn te Thalkirchen, eene voorstad van Munchen; nog tien
minuten hebben wij te rijden, zwaaiende om de uitgebreide stad, alvorens het groote
station te bereiken. Daar rijst in de verte, rechts,
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de reusachtige Bavaria1), die den kunstlievenden bezoekers het welkom schijnt toe
te spreken; daar stoomt de trein over de Isar, eene bergrivier, die met geweld hare
blauwgroene waters naar de stad slingert, en eindelijk bereikt hij de standplaats, waar
het statig stationsgebouw, in Gothischen stijl, u reeds een voorsmaak geeft van de
pracht en den kunstzin, dien men in de stad aantreft.
Er was ongemeen veel beweging op het voorplein, en nu eerst vernamen wij de
oorzaak der drukte, die wij reeds van in Salzburg hadden opgemerkt: de
tentoonstelling van Duitsche nijverheid en kunst, thans te Munchen geopend, wekte
zulke hooge belangstelling en lokte zooveel nieuwsgierigen. Die groote toeloop had
bijna voor ons onaangename gevolgen: al de hôtels waren proppensvol, en toevallig,
mogen wij zeggen, kregen wij nog een fatsoenlijk onderkomen.
Onder het noenmaal begonnen wij reeds met onze tijdsverdeeling, geene
gemakkelijke zaak, voorwaar, wanneer men er op uit is, op weinig tijds veel te zien,
en Baedeker u zoo maar een dertigtal bladzijden vult, alleen met zienswaardigheden
in Munchen.
Uiterlijk heeft de stad weinig of niets van het oud Duitsch karakter behouden;
breed en uitgestrekt zijn de straten, maar vrij dun gezaaid de voorname
burgerwoningen, die zich door rijkdom van bouwtrant of bijzondere verhoudingen
zouden onderscheiden; de platte, effen gevel, zonder eenig bouwsieraad aan deuren,
vensters of dak, troont er in zijne akelige naaktheid. De moderne huizen, waaraan
men dan nog wat ‘stijl’ poogde

1) Reusachtig standbeeld, op last van koning Ludwig I opgericht door Ludwig von Schwanthaler
geteekend en gemodeleerd en door Fred. Miller in brons gegoten. Tot aan de kroon, door
‘Bavaria’ omhoog geheven, heeft het beeld 21 meters hoogte.
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te geven, zijn niet erg medegevallen. Het maakte ons bovendien den indruk alsof,
bij de vervorming der stad, wier bevolking en omvang sedert het begin dezer eeuw
vervierdubbelden (zij telt thans een paar honderd duizend zielen), men maar immer
had voortgewerkt zonder plan d'ensemble, waaruit volgt, dat menige openbare plaats,
menige wandeling, meer dan een praalgebouw en standbeeld, een veel gunstiger
effect hadden kunnen te weeg brengen, dan nu het geval is.
Zienswaardig toch is de Ludwigstrasse, die 37 meters breed en niet minder dan
1100 meters lang is; ten zuiden loopt zij uit op de Feldhernhalle, eene opene galerij
van 19 meters hoogte op 38 breedte en 12 diepte; nog maar twee veldheeren worden
er in bronzen standbeelden verheerlijkt; een van beiden is dat van onzen landgenoot,
den dapperen Tilly, gemodeleerd door den beroemden Schwanthaler. Ten noorden
eindigt de straat op den Siegesthor, een drievakkigen grootschen zegeboog, namaaksel
van den Constantijnsboog te Rome, waarboven eene heerlijke bronzen groep,
samengesteld uit het reusachtige beeld van Bavaria op eenen zegewagen, door vier
leeuwen getrokken, een allervoortreffelijkst werk van den beeldhouwer Wagner.
Nog indrukwekkender is de Maximilianstrasse, beginnende tusschen den
hofschouwburg en het koninklijk postgebouw, en die, op haar uiteinde, zijnde een
afstand van 1200 meters, vlak zicht geeft op het heerlijke praalgebouw
Maximitianeum, waar eene door Max II gestichte hoogere school is ingericht, voor
de opleiding van openbare ambtenaars.
Al de vorsten, die sinds het begin dezer eeuw in Beieren regeerden, waren warme
vrienden van kunst en milde beschermers der kunstenaars: het Maximilianeum alleen
zou daarvan getuigen. Inderdaad, dat ‘schoolgebouw’ is
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niets minder dan een paleis, liever nog een kunsttempel. Statig verheft het zich, in
rijken bouwtrant, op den breeden Gasteigheuvel; de dubbele draaiende buitentrap,
stout vooruitgeworpen, de opene arcaden gelijkvloers en op het eerste verdiep, de
golvende lijn te weeg gebracht door het licht boogvormig inschieten van het
hoofdgebouw, hechten eenen stempel van zwier en sierlijkheid aan het geheele. Het
middenpaviljoen, bekroond met eene bronzen zegegodin, is versierd met fresco's
van Piloty, een van Duitschlands grootste schilders; de zijdepaviljoenen met
muurschilderingen door Dietz en Echter, terwijl boven de bogen 22 witmarmeren
busten van beroemde mannen prijken, en langs binnen weer allegorische fresco's,
door Spiess, op rooden grond geschilderd, de wanden versieren.
Een statige granieten binnentrap leidt naar boven; als mocht geen hoekje naakt
blijven, zoo prijkt de trapzaal zelve met allegorische figuren, door Seibertz in camaïeu
geschilderd. Wat kunstschatten dan toch zullen de zalen daarboven bevatten?
De deuren gaan open: welk grootsch en indrukwekkend schouwspel! In dertig
groote olieschilderijen, drie ruime zalen vervullende, ontrollen zich daar voor uw
oog de voornaamste gebeurtenissen uit het leven van het menschdom. De Fransche
schilder Cabanel opent den cyclus met zijn Val van den Mensch, terwijl de Duitscher
P. Hess dien eindigt aan 1813, met zijn Veldslag van Leipzig. Enkele namen van
andere medewerkers aan dit grootsche werk zullen over het rijke gehalte van het
geheel laten oordeelen: van Kaulbach ziet men er den Slag van Salamine en Karel
den Groote; van Julius Schnorr, zijn Luther; van Piloty, zijn Godevaart van Bulioen
en twee andere stukken; verder tafereelen van de twee Muller's, Hiltensperger, Folz,
Ramberg en andere ver-
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maarde Duitsche artisten, terwijl een onzer Vlaamsche schilders, Ferdinand Pauwels,
tusschen al die groote kunstenaars, waarlijk eene schitterende plaats inneemt met
zijne schilderij, eene epizode uit het leven van Lodewijk XIV voorstellende.
Nevens die drie zalen, komen nu nog twee bijzalen met muurschilderingen door
Seibertz, Hiltensperger en Pecht. - Was het overdrijving van ons, het Maximilianeum
een echten kunsttempel te noemen?

Standbeelden te Munchen.
Maar ik bemerk nu eerst, dat ik, in mijne dweperij met kunst, den goedgunstigen
lezer al te lang misschien in dit ‘schoolgebouw’ heb opgehouden, wanneer ik had
beloofd met hem eene wandeling door de Maximilianstrasse te maken. Beginnen wij
dus weer aan - het begin: Op de helft harer lengte, zijn het al hooge en fraaie
winkelhuizen; zelfs hier, uit die koopmanshuizen, waait u kunstgeur tegen: het krielt
er van schilderij- en prentenkoopmans, boekhandelaars, postuur- en
snijwerkverkoopers, photografen, muziekhandelaars, en, onder de belangrijkste
winkels, onderscheiden zich die van oudheidsvoorwerpen, waar wij veel zeldzaams
en merkwaardigs uitgestald vonden. - Verder op, wordt de straat breeder en dijt uit
in een langwerpig square, bezoomd links door het statige Gouvernementspaleis, en
rechts door de even merkwaardige gebouwen van het Nationaal Museum; te midden
het square, verrijzen vier standbeelden, waaronder wij dat van den wijsgeer en
kunstcriticus Schelling aanteekenen, om zijn opschrift, dat zoowel den geleerde als
den vorst vereert. Het luidt: ‘Aan Schelling. - Opgericht door zijn erkentelijken
leerling Maximiliaan II.’
Een nieuw, en geen der minste kunstsieraden van die
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mildbedeelde straat, is het standbeeld, op 't einde van het square en voor de
monumentale brug over de Isar, ter eere van genoemden koning opgericht. Na eenen
prijskamp, waaraan het puik der Duitsche beeldhouwers deelnam, werd professor
Zumbusch aangeduid om zijn bekroond ontwerp uit te voeren. Indrukwekkend verrijst
het breed gemodeleerde bronzen beeld des Konings, rechtstaande en in een mantel
gehuld, op den roodmarmeren schacht der zuil, rond welken vier insgelijks bronzen
allegorische figuren, van meer dan levensgrootte, zijn aangebracht. Dit meesterstuk
van grootsche beeldhouwkunst wordt gedragen door een ruim voetstuk van glanzend
bleek grijs Tyroler-graniet.
Munchen, overigens, is rijk aan standbeelden; buiten 's lands vorsten en veldheeren,
zijn veel kunstenaars en geleerden er op die wijze verheerlijkt geworden; zoo groeten
wij, op onze wandelingen, onder anderen nog de beelden van Göthe, Schiller en
Glück, en ontmoeten zelfs tusschen de boompjes der Promenadeplatz zoo een bronzen
landgenoot, namelijk Orlando di Lasso, den beroemden Bergschen toondichter, die
langen tijd te Munchen verbleef en werkte.
Men ziet het, de keuze der verheerlijkten is gelukkig, en, wanneer men op vroegere
tijden terugblikt, ligt in die keuze een sprekend bewijs van de veroveringen, door
den modernen geest gemaakt.
Evenals te Praag, te Weenen en te Pesth, staat hier ook, op de Mariënplatz, het
center van het oude Munchen, eene eerezuil aan ‘Maria, beschermvrouw van Beieren’,
smakeloos gewrocht, zonder kunstwaarde, aan wier voet eenige aan geest en lichaam
ziekelijke vrouwtjes uit de volksklasse hare bijgeloovige hoop op beterschap zaten
af te bidden. Munchen, overigens, moet in oudere tijden een uitgebreid monnikennest
zijn geweest. In de
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XIIe eeuw, toen Hendrik de Leeuw met het aanleggen der stad begon, behoorde, naar
men beweert, de grond aan de monniken van Schaftlarn, waaruit de naam der stad:
‘forum ad Monachos, Munichen’, en van waar de monik, dien men nog in het
stadswapen ziet. In de oudste wijken, ten andere, toonen de menigte heiligenbeeldjes
aan de hoeken van straten en in de nissen van huizen, welke macht de Roomschen
hier eens hebben uitgeoefend; aan de nieuwe wijken, integendeel, bemerkt men
gereedelijk, dat er al vrij wat sleet op die macht en dien invloed is gekomen, want
te vergeefs zou men aan een burgergebouw eene Maria, een Nepomucenus of een
Rochus zoeken. In den volksgeest heeft de heidensche Bavaria, als schutsgeest over
Beieren, de roomsche Maria van den troon gestooten, en de Munchenaar toont thans
honderdmaal meer devotie voor het minste kunstwonder uit zijne Pinacotheek, dan
voor het roerendste wondersprookje uit de legende der heiligen.

Het nieuwe Munchen. - Grieksche praalgebouwen. - De obelisk.
Een onzer eerste bezoeken was geweest aan het Nieuwe Munchen, dat is, de wijk
ten westen der stad, waar zich bijna al de museums bevinden, en waar ook onder den
blooten hemel dingen zijn te zien, die het oog en den geest van den bezoeker wenken
en boeien.
De zegepraal van Waterloo had nauwelijks Duitschland van den Franschen
overmoed ontlast en het eenige rust vergund, toen Ludwig I van Beieren, toen nog
kroonprins, reeds van in 1816, liet beginnen met de verwezenlijking der grootsche
plannen, die hem het hoofd vervulden, ter verfraaiing en vergrooting zijner hoofdstad.
Vurig liefhebber en driftig verzamelaar van kunstvoorwerpen,

Willem Rogghé, Gedenkbladen

379
vooral van antiek beeldhouwwerk en van Grieksche, Egyptische en Etrurische vazen,
was hij verslingerd geraakt op den klassieken stijl der oudheid; volgens de begrippen
en den smaak, die vóór eene halve eeuw uitsluitend heerschten, ging er niets de
Grieksche lijn te boven, en Ludwig ook verkoos dien stijl, als den waardigsten vorm
voor de tempels, die 's Rijks onschatbare kunstheiligdommen in bewaring zouden
ontvangen.
In dezen trant, rezen opvolgenlijk uit den grond: de Glyptotheek (museum voor
antiek beeldhouwwerk), van 1816 tot 1830 gebouwd, heerlijk gevaarte met Ionischen
gevel, in welks midden een portiek van acht zware zuilen, en in de gevelspits Minerva,
eene marmeren groep door Schwanthaler; dan, van 1826 tot 1836, de oude Pinacotheek
(museum van oude schilderijen,) gebouwd in den trant der Roomsche paleizen en
bekroond met 24 standbeelden van groote schilders, nog door Schwanthaler;
vervolgens de nieuwe Pinacotheek (voor moderne schilderijen), in denzelfden
bouwtrant als de vorige; dan weer het in 1854 voltrokken Kunstausstellungs-gebäude,
staande rechtover de Glyptotheek, en evenals deze, met een peristylium van acht
zuilen, en in de gevelspits weder eene groep van Schwanthaler, voorstellende:
‘Bavaria, den kunstenaars lauwerkransen uitreikende’ en eindelijk de nieuwe
Polytechnische school, een onder Ludwig II voltrokken gebouw in Grieksche
renaissance, welks gevel eene breedte heeft van 260 meters, met een middenportiek
van Ionische zuilen, waarboven 46 medaillons van beroemde bouwmeesters, wisen natuurkundigen.
Wat de kroon zet op al dat ‘Grieksch’ en ook den bezoeker bijzonder treft, zijn de
Propylaeën, een heerlijke, indrukwekkende zuilendoorgang, langs buiten met
Dorische, langs binnen met Ionische zuilen, en zich
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statig verheffende te midden der fraaie plaats, waarop meest al die prachtbouwen
staan of uitkomen. In dit karakteristiek motief van schoone en grootsche bouwlijnen
- want eigenlijk is het gevaarte niets anders - ziet gij de gansch trouwe namaking
van den rijkversierden ingang van den Burg of Acropolis te Athenen. Van boven
prijkt halfverheven beeldwerk, op onderwerpen uit den bevrijdingsoorlog en uit de
regeering van Koning Otto I, weeral door den knappen Schwanthaler gebeiteld. Nog
eene ‘zeer Grieksche’ bijzonderheid: wanneer gij door de zuilen van de Propylaeën
heenstapt, vallen uwe oogen op wit marmeren tafels, die de wanden versieren en (in
Grieksche letters, als 't u belieft) de namen opgeven van voorname Grieksche kampers
voor de vrijheid en van beroemde Griekenvrienden.
Immers, op die onvergelijkelijke plaats, met den voet op de trappen der Propylaeën,
en de oogen gevestigd op die van vroegere kunstgrootheid sprekende gebouwen, was
het ons een oogenblik, alsof wij inderdaad eenige duizenden jaren waren
teruggeslingerd, en herleefden in deze of gene kunstenaarswijk van het eens zoo
machtige Athenen; 't was ons, alsof er uit eene of andere straat een Athener zou
opdagen, in zijn peplum gewikkeld, om ons te overtuigen, dat het wezenlijk ‘zoo’
was.... Helaas! daar treedt een struische Munchenaar naast mij, met de dampende
Duitsche pijp in den mond en zijne Zeitung in de hand!... Ik ontwaakte als uit eene
dier begoochelingen, die een knap tooneelspeler soms in den schouwburg op den
geest werpt, en vroeg mij af, of ook hier op de Königsplatz, het effect niet wat
theatraal was, en of de zekerlijk goed bestede schatten aan die grootsche pastichen
niet nog beter voor de kunst hadden gedijd, niet nog doelmatiger uitslagen geleverd,
ware er den Duitschen bouwkundigen geen
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Grieksche of Romeinsche ring om de vlerken gestoken geweest, en hadden zij op
zulke belangrijke werken een stempel kunnen drukken van eigen kunstgevoel, gepaard
aan nationaal karakter.
De Propylaeën staan op het middelste der drie cirkelronde pleinen, die op bijna
gelijken afstand de eentonigheid breken van de misschien 1500 meters lange
Briennestraat, die er doorheen is getrokken, als een breed lint door drie hoepels.
Noordwaarts ligt de Karolinenplatz, in wier midden een obelisk oprijst van 32 meters
hoogte, gemaakt uit het brons van op den vijand veroverde kanonnen. Zij werd in
1833 opgericht door Koning Ludwig I, die, na zooveel Grieksche, nu ook eene
Egyptische gril wilde voldoen, maar spijtig genoeg, op de obelisk iets.... pyramidaal
van onzin liet beitelen. Maar, staren wij op een hieroglief? Neen, neen, het staat daar
wel in grooten Duitschen tekst te lezen: ‘Aan de 30.000 Beierschen, gevallen in den
veldtocht van Rusland, die, zij ook, voor het vaderland den heldendood stierven.’
Men kent die ongelukkige historie: korten tijd na het sluiten van den vrede van
Luneville, barst een nieuwe oorlog uit tusschen Oostenrijk en Frankrijk, en de toen
heerschende keurvorst van Pfalz-Beieren Maximiliaan-Jozef koos de Fransche zijde,
en spande zijn leger voor de zegekar van den ‘Corsikaan,’ den aartsvijand van
Duitschland; tot loon daarvoor, verleende Napoleon I hem de koninklijke waardigheid.
Het bloed van 30.000 Duitschers was dus de prijs van de ruiling eener keurvorstelijke
tegen eene koningskroon. Wat komt die obelisk dan praten van ‘heldendood voor
het vaderland?’
Die opschriften op vorstenbeelden vertellen soms al zonderlinge zaken: zoo zagen
wij te Kassel het stand-
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beeld van den Landgraaf Frederik II, dien koopman in menschenvleesch, die van
1776 tot 1784 niet minder dan 12.000 Hessische soldaten aan de Engelschen verkocht
voor den dienst in Amerika, mits eene som van ‘twaalf millioen thalers;’ en luister
toch eens hoe liefdevol het opschrift van zijn standbeeld luidt: ‘Het vaderland aan
Frederik II.’ - Welke bittere spotternij!

De kerken te Munchen.
Ook prachtige kerken vindt men in Munchen. Onder de oude, zullen wij St
Michielskerk (XVIe eeuw) niet bijzonder fraai noemen, maar toch zienswaardig, al
ware het maar om haar kogelgewelf van 29 meters doorsnede, stout over haren
enkelen beuk gespannen; al ware het zelfs om een staaltje van wansmaak in kunst
te zien: het heele kalkwitte kerkschip, wanden, zuilen, gewelven, kornissen en nissen,
alles van onder tot boven, is zoo overdadig bezet met witpleisteren
rococo-ornamentatie - eene dolle dooreenslingering van loover, bloemen, vogels,
engeltjes enz., - dat men er als 't ware duizelig van wordt. - En tusschen al dat
wanschapene, staat Thorwaldsens heerlijke grafzuil aan Eugeen de Beauharnais,
Hertog van Leuchtenberg! Les extrêmes se touchent, mag men hier zeggen.
Wezenlijk kunstschoon en archaeologisch belangrijk is de hoofdkerk, de
‘Frauenkirche,’ een groot gebouw in Gothischen stijl der laatste periode (1468-1488);
niet alleen treft u onmiddellijk de architectonische schoonheid van het gebouw, gij
hebt geene oogen genoeg voor de zeldzame kunstwerken uit de XVe en XVIe eeuwen,
daar voorhanden. Maar welk grootsch gevaarte van marmer en brons rijst daar op
ten halve der kerk. 't Is de grafzuil van Ludwig V van Beieren, met het jaar-
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merk 1625. Tusschen de openingen van het onderdeel, vertoont zich de grafsteen,
een der schoonste beeldwerken van dien tijd. Op de vier hoeken der donker-marmeren
katafalk, die met zware bronzen sieraden is verrijkt, staan de beelden van vier
wachthoudende ridders, krijgshaftig fiere figuren, met den eenen knie ter aarde en
in de hand eene speer, onder wier spits een vierkantig blauw zijden baniertje is
bevestigd, waarop, nog nauwelijks leesbaar, in gouden letters de namen van vier
Duitsche vorsten prijken; op zijde staan langs den eenen kant het standbeeld van
Albrecht V, en langs den anderen kant dat van Willem V, Hertogen van Beieren, De
groepeering dier zes levensgroote bronzen beelden rondom de tombe is buitengewoon
indrukwekkend, en geeft aan het geheel een karakter van aangrijpende grootheid.
Hoevelen wel zouden den naam kennen van den schepper dezes meesterstuks? Wie
sprak hier ooit van een Johan Krumper? - Voor de liefhebbers van schoon beeldwerk,
hebben eveneens 24 eikenhouten apostels en profeten boven het rijke koorgestoelte,
gansch ongeschonden uit de XVe eeuw overbewaard, eene groote waarde.
Misschien nergens vindt men nieuwe kerken, uit wier bouwplan en versiering,
vooral inwendig, zooveel kunstzin ademt, als te Munchen. Wij bezochten er een
drietal, die ons bijzonder bevielen, en wel bovenal de Basiliek of Bonifaaskerk, in
de nieuwe stad; dit wonderschoon gebouw, in 1850 voltrokken, naar het plan van
den bouwmeester Ziebland, is een trouwe nabeelding van de Romeinsche Basilieken
in de Ve en VIe eeuwen. Bij het binnentreden is men getroffen door de karaktervolle
strengheid der bouworde, en allengs laat men zich medeslepen door het gevoel van
stille grootschheid en grootsche stilheid, door den toon van innige godsdiens-
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tigheid, die over het geheel heerschen. Welke schoone verhoudingen, welke rijkdom
in die schijnbare stemmigheid!
De kerk is 85 meters lang op 40 breed, en verdeeld in vijf beuken, waarvan de
middelste 25 meters en die op zijde 14 meters hoog zijn. Verbeeld u het
ontzagwekkende effect, te weeg gebracht door de 66 eenblokkige zuilen van glanzend
Tyroler-graniet, met voetstukken en kapiteelen van wit marmer, waarop de rondbogen
steunen! Geen fout is te bemerken: het dakgetimmerte toont zich bloot aan het oog;
maar de rijke ornamentatie van balken en planken, blauw en goud voor den hoofdbeuk
en bruin en goud voor de zijdebeuken, brengt daar nog een nieuw en verrassend
effect te weeg. Wanneer wij nog hierbij voegen, dat wanden, altaren, penanten en
kornissen geheel en al zijn bekleed met kerkhistorische onderwerpen, in
muurschilderingen door H. von Hess en zijne leerlingen Schraudolph en Koch, dan
zal men zich ten naaste bij eene gedachte kunnen vormen van de fraaiheid van dien
zuiver Romaanschen tempelbouw.
De ‘Ludwigskirche’ (1829-1842), in Middeleeuwsch-Italiaanschen bouwtrant, is
eene gewone fraaie kerk; maar de werken van twee beroemde artisten hebben haar
veel belangrijkheid bijgezet: Schwanthaler door zijne standbeelden: Christus en de
Evangelisten, boven het kerkportaal prijkende; - en Cornelis, die hier zijne grootste
muurschildering (20 meters hoog op omtrent 14 breed) heeft uitgevoerd, namelijk:
het Laatste Oordeel. Voor dit onderwerp, dat de kunstreuzen uit de XVIe en XVIIe
eeuwen zoo dikwijls bezielde, vond de groote Cornelius nog nieuwe, overheerlijke
vormen, en zijne stoute teekenstift vertolkte zijn mannelijk-verheven gedachten met
die strenge schoonheid, die volmaaktheid
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van omtrekken en lijnen, welke het kenmerk van zijn groot talent uitmaken. - Als
koloriet, is het werk vrij zwak,
Op het gevaar af van den lezer te vermoeien, wil ik, om met de kerken te eindigen,
hem toch nog eens medeleiden in de romaansch-bizantijnsche ‘Allerheiligenkirche,’
of liever de nieuwe hofkapel, naar het plan van bouwmeester Klenze in 1837 gebouwd.
Zij is maar klein, een vijftigtal meters diep en goede 30 meters breed, maar een perel
van een kerkje: harmonie van verhoudingen, goede smaak en rijkdom, alles is hier
bijeen. Men ziet het dadelijk: zulk dingetje wordt maar gebouwd voor koningen en
koninginnen, en dan nog slechts voor zulke, die veel van kunst verstaan en evenveel
van pracht houden. Oordeel: marmer overal, wanden, zuilen, trappen, vloer, misschien
ook wel de deuren, alles glanst en flikkert in de verschillendste kleuren en
schakeeringen en in de kostbaarste soorten, die de marmergroeven opleveren; dan
goud op alles wat relief heeft, op alle sieraden namelijk, en ook goud voor het veld
der heerlijke muurschilderingen, waarmede H. von Hess, geholpen door zijne
leerlingen, hier weder de gewelven, de vensterbogen en de kornissen mocht bekleeden.
Al die glans van marmerkleuren en goud wordt in de streelendste, de liefelijkste
harmonie gedoezeld door eene schemering - wij durven het bijna geen licht noemen,
- die, uit een voor het oog verborgen punt binnendringende, door de kerk wemelt,
en over alles eene zacht-geheimzinnige tint toovert. Het is het laatste woord van fijne
kunst, gelouterden smaak en verblindende weelde!
Bij onze wandelingen door de kerken, waren wij ook wel nieuwsgierig te zien,
hoe zij werden bezocht. en door wie; Munchen is er begiftigd met een twaalftal, voor
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eene katholieke bevolking van omtrent 160,000 zielen, zekerlijk geen overdreven
getal, vergeleken bij andere katholieke steden, Gent bij voorbeeld, waar er voor eene
mindere bevolking van zoo wat 130,000 zielen, ten minste twintig kerken openstaan.
Gegeven eene meerdere bevolking en een minder getal kerken, zouden die van
Munchen gestadig goed bezet moeten zijn, en juist het tegendeel moeten wij
vaststellen: biddende vrouwen en dwepende kwezels vindt men daar gelijk overal;
doch de kerkgaande mannen kan men op de vingers tellen.
Misschien wel is het godsdienstig gevoel hier verminderd, doordien ook in Beieren
de Roomsche geestelijkheid streeft om den Staat onder de Kerk, de Encycliek en den
Syllabus boven de Staatswetten te stellen. Evenals in België, kampen daar de twee
politieke partijen, Liberalen en Ultramontanen, met bijna gelijke macht en
hardnekkigheid om de opperheerschappij.
Een ‘détail,’ ten bewijze dat het hier ook der Roomsche geestelijkheid meer te
doen is om de wereldmacht dan om de hemelzaligheid: in den middelbeuk der
‘Ludwigskirche’ staan drie houten offerblokken, twee kleine en een zeer groote. Op
den kleinen links leest men: ‘für die Kirche;’ op dien rechts: ‘für die Armen.’ De
middelblok, die door zijne verhoudingen vooral de aandacht vestigt, draagt in groote
letters ten opschrifte: ‘Peters-Pfennig.’ Voor de oefening van menschenliefde en
godsdienst acht men de kleinste offerblokjes groot genoeg; - voor den politieken
strijdpenning wordt de wijdst gapende zak te midden der kerk ‘en védette’ gesteld.

Het Hofbraeuhaus.
Nu, vindt gij zoo luttel Munchenaars in de kerk, o!.. er zijn inrichtingen, waar zij
steeds in verbazend groot
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getal zijn aan te treffen. Al mochten wij ook eene of andere vrome ziel bedroeven,
toch moet de waarheid gezegd worden: men houdt daar oneindig meer van de
‘Brauerei’ dan van de kerk. Van in den vroegen morgen, inderdaad, zit het in de
bierhuizen vol; het bier is voor den Munchenaar niet alleen eene behoefte, het is hem
een drift. Maar toch, indien hij langs dien kant zondigt, dan is er eene zeer
verzachtende omstandigheid te pleiten: het bier van Munchen is eenvoudig
godendrank! - Veroordeel den Munchenaar niet, genade! - Gij zelf, vreemdeling,
zult aan de bekoring niet wederstaan: met het vaste voornemen van maar één enkel
glaasje te verorberen, wenkt gij den ‘Kellner;’ schuimend lacht en pinkt het bruine
vocht van in de verte u uit het glas toe; iets onweêrstaanbaars rekt uwe begeerige
lippen reeds smachtend uit naar den boord; één slok, twee, drie slokken, en het
lekkere, frissche nat is in u verdwenen, en, gij voelt het, met elken teug greep de
bekoring u meer en meer aan. Gij zijt gelaafd en toch wilt gij nog drinken; gij wilt
volstrekt matig blijven, en gij voelt u onder de verleiding bezwijken; gij wilt op en
heen, en 't is alsof, onder de zware eikenhouten tafel, een kleine Bacchus, schalksch
lachende, u de beenen met bedwelmend geurende hoppeslingers houdt vastgebonden!
Dat het u dus niet verwondere elk bierhuis - en ontzaglijk groote en veel zijn er steeds met bezoekers vervuld te zien. Geen decorum in de herberg, zelfs geene
bierpomp op de toonbank; alles gaat hier eenvoudiger en natuurlijker toe. Zie, daar
is een vaatje afgetapt; de baas licht het weg, wipt een ander op de bank, zet het plat,
steekt de kraan, niet door den bodem, maar door eene duig op zijde - en daar bruist
het bier er uit in de aangebrachte glazen, en daar banen de
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loopende ‘Kellners,’ met schuimende glazen beladen, zich door de menigte eenen
weg. En die ‘Kellners’ zijn bij der hand, dat verzeker ik u. In den ‘Franciskaner,’
eene ruime bierhalle, waar misschien 500 menschen verzameld waren, zagen wij
bedienden, die met niet minder dan twaalf ten boorde volle glazen, in eenen krans
met beide handen opgeheven, tusschen tafels en stoelén heenwipten, en die
ronddeelden, zonder dat er een druppel uit overstortte; - zij zijn van eene verbazende
vlugheid en behendigheid.
Eene kleinigheid merkten wij op, die nochtans luid voor de eerlijkheid der
Duitschers spreekt. Zoodra men de Rijnstreken voorbij is, wordt er door heel
Duitschland in geen enkel ‘restauration,’ koffie- of bierhuis iets op voorhand betaald.
Zoo kwamen wij in inrichtingen, bevattende soms duizend, ja tot twee duizend
menschen, waar de ‘Kellners’ al het bestelde aanbrengen, zonder van ‘bezahlen’ te
spreken. Nog meer: op iedere tafel staat een mandje, steeds met lekkere broodjes
gevuld, die daar ter elks verbruiking liggen, terwijl in inrichtingen van zoo wat
voornamen rang ook wel op de tafels groote schotels prijken, waarop eene in
‘kapittels’ gesnedene taart. Brood en taart gebruikt gij maar naar lust, en, wanneer
gij bij het heengaan, den ‘Kellner’ wenkt dan vraagt hij ‘u’ wat gij hebt verbruikt en
maakt naar uwe opgaaf de rekening. Ligt in dit gebruik niet iets ‘gemütlich’
vertrouwends, en zou dit groot vertrouwen eenerzijds zonder evengroote eerlijkheid
langs den anderen kant wel acht dagen kunnen leven?
Toch, is er ééne uitzondering op dien regel, en dat wel te Munchen, in het
wereldvermaarde ‘Hofbräuhaus,’ vertaal: Koninklijk Bierhuis. Maar ook, alles wijkt
hier af van den gewonen slenter: het Koninklijk Bierhuis heeft zijn zeer eigenaardigen,
zeer karakteristieken stempel.
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Nu, aan het gebouw, waar het bier uit de hofbrouwerij wordt getapt, is er uiterlijk al
luttel ‘koninklijks’ te bespeuren. In eene enge straat, ziet men zoo iets, gelijkende
aan eene oude Vlaamsche afspanning: wijd openstaaande wagenpoort, binnen eene
ruime opene plaats, waar langs stallen en magazijnen en links de woonplaats.
Honderden ledige vaatjes, wijd en zijd daarheen gerold, melden u, bij het intreden,
hoe men zich hier ‘deugd doet.’ Reeds hier ziet men biertypen; daar is er een, die
zich een soort van huisraad uit ledige vaatjes heeft gemaakt: op het eene staat de
grijze bierkruik, op het andere liggen zijne pijp en tabaktesch; op een derde zit zijn
persoon, roerloos, met den blik starlings op de kruik, die, men ziet het hem aan, hij
maar al te veel heeft aangesproken. Andere vaatjeszitters, hier onder een afdak, ginds
bij de pomp, verder in een hoek, houden zich daar eveneens afgezonderd, ontrukt
aan de wereld, maar gekluisterd aan hunne kruik; men zou zeggen, onverzadelijke
vrijers, met het voorwerp hunner liefde de eenzaamheid zoekende.
Wij dalen langs een paar trappen in de ruime voorzaal, deels gelijkvloers, deels
kelder, op welker gansche breedte eene wijde tafel is uitgeslagen, bezet met
biervaatjes, waaruit een bediende gestadig kruiken voltapt, terwijl een ander
kloekgespierde de ledige vaatjes wegmaakt, weêr volle aanbrengt en gereed opsteekt;
een derde houdt of liever verzorgt de kas.
Met onze ‘pfennige’ in de hand, treden wij toe en vragen:
- Eene maat bier?
- Waar is uwe kruik?
- Hoe krijgen wij er een?
- Binnen zijn er wel ledige.
Zoo luidde het kort gesprek met den altijd voortzwoegenden tapper.
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Wij gaan de ruime en lage drinkzaal binnen; de tabakswalmen pikken u in de oogen
en benevelen alles; mannen en vrouwen, lieden uit alle standen, zitten op in den
grond bevestigde banken aan ontzaglijk zware eikenhouten tafels; het gebruik van
glazen is er onbekend, men gebruikt enkel biksteenen kruiken, waarmede de tafels
vervuld staan. Daar zoekt een pas binnenkomende rond; ha! die schijnt op de hoogte
en zal wel eene kruik vinden; wij volgen hem in alles na, lichten hier en daar eene
verlatene kruik op, veroveren eene ledige, keeren er meê naar de voorzaal, spoelen
en reinigen die aan eene fontein, daar in een hoekje lispelende, en stellen ze dan bij
den tapper. Dadelijk verdwijnt zij in den hoop, en hebt gij haar nummer niet
onthouden, dan krijgt gij misschien eene ongespoelde kruik in ruiling. Gij betaalt
eenige ‘pfennige’ en gaat dan maar zoeken naar eene zitplaats.
Daar binnen ziet het er lustig uit; het krielt er van pratende, lachende, genietende
menschen, die bij de uiting van al hunne vreugde toch vrij fatsoenlijk en betrekkelijk
stil blijven. Nadat het tinnen deksel ons een paar maal op den neus was gevallen,
hieven wij weldra de zware kruik aan den mond als echte Munchenaars; het zalvende
brouwsel liep er smakelijk in, doch aan de plas scheen geen einde te komen; maar,
geen wonder; op het deksel bemerken wij nu eerst de maat: ‘Een liter!’ Beducht voor
overdaad, vluchtten wij uit die krocht van verleiding.
Wij herhalen het, alles is hier karakteristiek en heeft eene sterke tint van realism
weg; maar voor verfijnden is er eene prettige inrichting; hoe zou Munchen, waar op
alles een zweem van kunst ligt, geen gode Bacchus waardig offeraltaar hebben
opgericht?
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De Munchener Rathskeller.
Wanneer men de ‘Mariënplatz’ overstapt, voorbij het nieuwe raadshuis (over welks
schoonheid wij verder zullen spreken) en den hoek links omslaat, ontvouwt zich in
de ‘Dienergasse’ de zijgevel van dit gebouw; gelijkvloers werd deze kant voor
winkelhuizen ingericht, en daar ook bevindt zich de ingang tot den ‘Munchener
Rathskeller’.
In vele Duitsche steden zijn de kelders onder de raadsof stadhuizen voor
‘restaurations’ ingericht en verhuurd, en die worden druk bezocht. Te Berlijn, onder
het nieuwe stadhuis, is er een van verbazend groote uitgestrektheid, waar men elken
avond, onder het drinken van een glas bier, een zeer goed concert kan bijwonen;
doch, die van Munchen spant, om zijne artistieke versiering, de kroon boven alle
andere.
Zoodra gij den voet in de ‘Dienergasse’ stelt, valt het oog op eene prachtige
Gothische lantaarn, boven den breeden ingang des kelders, waar achttien
graniettrappen naar afleiden. Reeds van hier boeien u de karakteristieke
muurschilderingen, die de wanden en de door vier bogen gedragen trapgewelven
bekleeden: rechts en links ziet gij twee banierdragers - typen op zijn Dürers - en,
boven den eersten gewelfboog, de ‘Keldergeesten’, die de bezoekers welkom heeten,
met dit versje:
Leichten Muth bring' herein,
Sorgen lass' draussen sein.

Dit en al de versjes en spreuken zijn in roode en zwarte Gothische letters geschreven
op slingerende linten, op en om het onderwerp.
Rechts op den muur, de beeltenis van den schilder, met den vollen beker in de
hand, tot wien een versje zegt:
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Schöpft aus den Pokale
Neue Ideale.

Onder meer andere onderwerpen, zien wij op den tweeden boog: Bacchus en
Gambrinus, die elkander de handen toereiken, en daarbij de spreuk:
Wo Götter thronen
Ist gut wohnen.

De rechter muur van het derde gewelf voert een allerliefste vrouwebeeld, - en daarom:
Wenn holde Fraun im Kreis der Gäste,
Wird jeder Dag zum frohen Feste.

En daar rechtover zingt een student het eeuwig jonge:
Edite, bibite, collegiales
Post multa saecula pocula nulla!

Op den vierden boog hebben wij nu een kroegblijver, die zich maar in zijne natte
bespiegelingen niet laat storen, hoewel zijn vrouwtje met gebalde vuisten hem
‘verzoekt’ naar huis te gaan; de spreuk raadt hem:
Lass dein Liebchen fein
Nicht zu lang allein.

Doch, daar op de wanden zijn er twee paartjes, die beter overeenkomen: Rechts, de
beeltenis van den knappen bouwmeester des raadshuizes, Heer Hauberrisser, links
die van den schilder, die den kelder zoo prettig en prachtig decoreerde, den snuggeren
Fr. Wagner, beiden met hunne wonderschoone vrouwen. Wat fijne smaak toch die
twee kunstenaars in alles toonen! De eerste spreekt aldus:
Vollendet steht das Rathhaus jetzt,
Mein Bestes hatt' ich eingesetzt,
Dass ich stets guten Muthes blieb,
Das dank ich dir, mein Weibchen lieb.

Het lint onder het andere paar voert eene tweespraak. De vrouw, als beaamde zij niet
gansch haars mans afwij-
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king van de ernstige kunst, wijst op de antieken, terwijl zij zegt:
War es Dir nicht der Mühe werth
Zu halten fest das ewig Schöne?

Waarop hij:
Die Laune war mein Flügelpferd,
Champagner seine Hippokrene.

Op den boog boven den kelder-ingang eindelijk, ziet gij ‘das Munch'ner Kindl’, dat
u tegenroept:
Euch durst'ge Seelen grüss' ich Alle,
Bekomm's Euch wohl in meiner Halle.

En nu treedt gij in het heiligdom, namelijk in het ruim, dat met beelden uit de
‘Geschiedenis van het Bierdrinken’ is opgesmukt, en daarom de Bierkelder genoemd.
Dit deel van den kelder bestaat uit zes kruisgewelven, en in elk gewelf zijn acht
onderwerpen geschilderd. Al die schilderingen - wij overdrijven niets - zijn kunstwerk
in den vollen zin des woords. Elk onderwerp is een pereltje van vinding en van
teekening, ‘meisterhaft’ uitgevoerd in matte wasverf, en tintelend van geest en humor.
Ook zou elk eene afzonderlijke beschrijving waard wezen, - maar er zijn honderd
en dertig tafereelen en evenveel spreuken, en kan men dat alles toch op het reisboek
aanteekenen? En ook, is dat te beschrijven? Men moet die typen, die uitdrukkingen,
die houdingen, daar, in dat ‘milieu’, met eigen oogen zien, en dan, onder dien indruk,
ondervinden, hoe die spreuken en versjes, als een vuurwerk, daar rond lichten en
sprankelen! Op elken stap ontsnapt u een lach, die den ontvangen indruk van
vroolijkheid naar de nu eens schalks-bijtende, dan eens gemoedelijk-boertende
groepen en beelden luid en schaterend terugkaatst.
Het eerste gewelf in den kelder is vervuld met drink-
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historiën uit den godentijd. Ik zag daar ‘Osiris, die 2000 jaar vóór Christus het
bierbrouwen uitvond,’ en daarnevens ‘Isis, de vrouw van Osiris, die aan Gambrinus
het geheim verraadt.’
Von Osiris erlauschte die Isis,
Wie köstliches Bier man braut,
Und da es ein tiefes Geheimniss Hat sie's dem Gambrinus vertraut.

Van de onderwerpen in het tweede gewelf hebben wij onthouden: ‘Den Turken wordt
van den Sultan het bier verboden,’ en daaronder:
Ein Nachfolger des Propheten
Verbot den Gläub'gen das Bier Dass ich kein Türke geworden,
Herr Gott, wie dank' ich Dir!

Een ander: ‘Hermann de Cherusker laaft en sterkt zich aan bier na den slag in het
Teutoburgerwoud’:
Die Römer schlug Hermann, in Wald und Flur
Zu Haufen liegen die Leichen;
Nach solcher Arbeit da schmeckt ein Trunk
Im Schatten der grünen Eichen.

In het derde gewelf is er ook veel aardigs, bij voorbeeld: ‘Karel de Groote, wandelende
in zijnen hoppetuin’:
Im' Hopfengarten wandelt hier
Der Kaiser Karl, mich wills gemahnen,
Als dächt er, hab' ich gutes Bier,
Hab' ich zufriedne Unterthanen.

Dan ‘Jan van Leyden, die uit het belegerde Munster den bisschop Franz von Waldeck
toespot’:
So lang ich, ruft Hans von Leyden aus,
Von dem köstlichen Biere noch habe,
Herr Bischof von Waldeck, träumt mir's noch nicht
In Münster von Uebergabe.
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Vóór wij het zesde biergewelf bereiken, teekenen wij nog aan: ‘De duivel houdt eene
waardin haar zondenboek voor’:
Schau her, schlecht Weib, wie oft du betrogst
Mit gepantschtem Biere die Leute!
Drauf hat sie der Teufel beim Kragen gepackt,
O thät er dergleichen noch heute!

‘Hertog Wilhelm de Vrome sticht het Munchener Hofbräuhaus’:
Von Wilhelm dem Frommen das Hofbräuhaus war
Eine solide Gründung, kein Schwindel,
Es labten sich d'rin manch hundert Jahr
Die durstigen Münchener Kindel.

‘De bazin uit het Hofbräuhaus’, een tal kruiken dragende:
Seht hier die Tochter der Natur.
Beleckt noch nicht von der Kultur,
Gewöhnlich eine gute Seele,
Tränkt, wie Rebekka, die Kameele.

‘Een professor die met een student klinkt, en achter hen Juliaan de Spotter’:
Das Klassische Alterthum spottet herfür:
Nur Wein riecht wie Nektar, es stinket das Bier,
Quod non, e contrario! ruft der Professor,
Und der hat studirt, der weiss es bessor.

Eindelijk geraken wij aan de twee opene deuren tot den wijnkelder; boven de eene
lezen wij:
Wenn Du ein gläub'ger Christ willst sein.
Glaub' hier an unverfälschten Wein,
Den frommen Glauben halt' stets feste,
Denn Zweifler sind mir böse Gäste.

En boven de andere:
Willst Du aus Erdendunst empor
Zum heitern Sonnenlichte schweben:
Lenk' Deine Schritte durch dies Thor,
Lass Flügel Dir vom Bacchus geben.
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En nu een woord over de inrichting: donker blauw en bruin zijn de grondtonen;
evenals de stijl der schildering, blijft de ornamentatie streng en bescheiden. Om de
zuilen en op de boogribben loopen enkel slingers van wijngaardlover, met hier en
daar een druiventros. Tafels en stoelen, in eikenhout, zijn in Gothiek van 1400,
evenals de banken, op wier leuningen sappige karakterkoppen zijn gesneden, als een
student, een sociaal-democraat, een ultramontaan, een jood, een artist enz., alles naar
teekeningen van Hauberrisser; ook de bijzonder aardige vensters zijn naar zijne
teekening: uit gekleurde glasstukjes heeft men daar een pot-pourri gevormd van
flesschen en glazen, allerlei eetwaren, zon, maan en sterren, van dronkemans- en
paterskoppen. Eene strenge Gothische ordening werd hier gelijk in alles waargenomen,
en zoo bekwam men het effect van echt glasschilderwerk.
De negen gewelven van den wijnkelder zijn ook ieder voor acht onderwerpen
verdeeld. Men vergunne ons, uit dit zeventigtal, er nog eenige mede te deelen. De
‘Wijnhistorie’ begint maar heel eenvoudig aan ‘Adam en Eva’, met deze....
onloochenbare waarheid:
Hättet Ihr statt des Apfels die Traube genommen,
Die Sünde wär' nicht in die Welt gekommen.

‘Melchisedec wijdt brood en wijn voor Abraham’:
Er segnet Brod und Saft der Reben,
Von Segnen muss der Priester leben.

‘Kruisridders vinden druiven vóór Jeruzalem’:
Auch in dem Türkenland sind sanft'ge Trauben,
Das Kreuzesheer stärkt sich daran in Glauben.

‘Lucullus, aan tafel gezeten’:
Lucull, wenn mässig im Trinken und Essen,
Wär' längst von der Nachwelt ruhmlos vergessen.

‘Gulnare, Perzische koningin, meent, dat wijn vergift is, en wil zich daarmede het
leven benemen’:
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Gift, meint sie, sei der Wein; nun starb sie? Ei bewahre,
Doch ward sie schwer berauscht, die Königin Gulnare.

‘Een drinkende paus’:
Trink, Päpstlein, trink, wir gönnen's Dir,
Nur fluche nicht, das bitten wir.

‘Karel de Groote schenkt aan den abt van Saubieux Burgondische druiven’:
Herr Abt, verkündet fleissig Gottes Worte,
Und baut daneben diese neue Sorte!

‘De wijn, de vrouw en de zang’, waaronder Luthers eeuwig ware vers:
Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang,
Bleibt ein Narr sein Leben lang.

‘Jeanne d'Arc in wapenrusting’:
Nur das Champagnerland lässt so die Fahne tragen!
Was wurde Moltke wohl zu solchem Fähnrich sagen?

‘Een hofnar drinkende’:
Es liegt oft tiefer Ernst in Spass:
Darum: In vino veritas!

‘Kardinaal Ximenes kweekt in Spanje de eerste druiven’:
Ximenes führte den Weinbau ein
Im Lande der Pyrenäen,
Doch in dem Weinberg dort, des Herrn,
Sind leider nur Distlen zu sehen.

‘Vader Rijn’:
Dich liebten wir immer, Dich lieben wir heut',
Dich werden wir lieben in Ewigkeit!

‘Sint-Pieter, als vertegenwoordiger van den kerkwijn’:
Was hat Sankt Peter, der heilige Mann,
Für Schlüssel in seiner Hand?
Den einen zum Himmel, den andern zum Keller,
Denn beide sind enge verwandt.

En eindelijk, deze vaderlandsche wensch, bij de afbeelding van ‘Een verliefd paarken,
dat met Elsasserwijn klinkt’:
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Wann endlich wird wie dieses Paar
Sich Elsasz und das Reich versteh'n?
Ich hoffe fest, noch eh' dies Bild
Und diese Schrift zu Grunde geh'n!

Drie muurpanden zijn bekleed met schilderingen van grooteren omvang: ‘het
Feestmaal te Kana,’ ‘de Verandering van water in wijn,’ en een volksprookje uit
Munchen. Wij herhalen het: wat al geest en oolijke vroolijkheid uit die
bacchantisch-boertige beeldenreeksen ademen, is onzeglijk; en daarbij het is zoo
goed Duitsch: Wagner vond lijnen en omtrekken, die aan de teekenpen van een
Aldegrever of een Hans Sebald Beham doen denken.
Na onze omwandeling wenkten wij een ‘Kellner’ en vroegen de wijnkaart. Vast
dachten wij, dat hij mis had verstaan; want daar komt hij met een prachtig gebonden
foliant, gansch Gothisch versierd, waarschijnlijk een boek over kunst. Maar, ja wel,
't is toch de wijnkaart het staat er op in gouden letteren, met roode hoofdletteren, als
't u belieft, om in alles niet uit de jaren 1500 te gaan. Had het uiterlijke ons zoo
verrast, de inhoud hielp ons geheel en al van ons stuk: twaalf groote folio-bladzijden,
volgedrukt met namen, jaartallen en prijzen van 273 - ik zegge tweehonderd drie en
zeventig - verschillige soorten van wijn, zonder de likeuren, en dat alles is in de
‘kelders’ van den ‘Rathskeller’ voorhanden! Welke verlegenheid, welke bekoringen,
alvorens we er toe geraakten uit al die wijnpracht een nederig fleschje uit te kiezen!
Het zeldzaamste druivensap uit Australië, uit Californië, uit Azië, uit Afrika, de
fijnste soorten uit al de Europeesche wijnstreken, de ‘crus’ van de komeet en andere
bijzondere jaren, alles is hier vereenigd; gij vindt er voor elke beurs: voor 88
centiemen geeft men u daar
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eene flesch wijn; maar natuurlijk zou deze in hoedanigheid nog al wat kunnen
verschillen van dien, die op de Gothische lijst ad ‘drie en zestig frank’ per flesch is
gecoteerd. Wij hebben deze laatste soort - niet besteld, en ons burgerlijk eenvoudig
bepaald bij het opschrijven des naams: Krone des Rheines! - Prachtige,
genotbelovende titel, voorwaar!.... o Krone des Rheines! ik onthoud goed uw fieren
naam, en mochten eens de omstandigheden....
Nu, deze kelder is een uitmuntende speculatie, niet alleen voor den pachter, maar
ook voor de gemeentekas. Het stadsbestuur houdt wijnbergen in regie, en van dien
regiewijn werden in 1875 niet minder dan 118.353 flesschen in den kelder verbruikt,
wat voor de stad eene zuivere winst van 20.000 mark heeft afgeworpen. Voor rekening
van den pachter echter werden er buitendien 355.000 flesschen verbruikt, en aan
deze verbruiking deed hij eene zuivere winst van boven de 60.000 mark. Dus eene
verbruiking van een half millioen flesschen!
Een half millioen flesschen in eene enkele herberg!... En in de andere? En de
ontzaglijke plas bier? - O, Munchen! o Munchen! een uwer wapenkwartieren voert
een monnik; in een ander hadde men wel eene groote spons mogen stellen, al mocht
een of ander spotter er dan tot leuze onder willen schrijven: Soort zoekt soort.
Verlaten wij thans den kelder, en nemen wij een en ander uit onze nota's over:

Het nieuwe ‘Rathhaus.’
De ‘Mariënplatz’ is de eenige, wier uitzicht nog oud Duitsch, in elk geval vrij
karakteristiek is, vooral van in de ‘Kaufingergasse’ gezien. Op den achtergrond
verheft zich het oude Gothisch stadhuis, met zijn flink
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torentje, waarop weeral muurschilderingen van Seidtz, en zinken standbeelden van
Hendrik den Leeuw en Lodewijk van Beieren, door Knoll. Rechts ziet men eenige
schilderachtige huisgevels, en te midden der plaats de ‘Mariazuil,’ waarvan wij reeds
spraken, en niet verre van daar eene allerliefste fontein, ‘Fischbrunnen’ genaamd,
ook door Knoll. Eindelijk links verheft zich op die langwerpige plaats van middelbare
grootte het nieuwe raadhuis.
Onder de werken, die de bouwkunst in de laatste tijden in Duitschland voortbracht,
bekleedt dit gebouw, gemaakt naar de plannen van Hauberrisser, ongetwijfeld een
der eerste rangen, niet juist door zijne grootte, door het ontzagwekkende en kostelijke
van zijnen bouw, maar wel door de gelukkige evenredigheid tusschen zijne deelen,
door den stempel van goeden smaak en verstandig aanwenden der gegevens van de
Gothische burgerlijke bouwkunde.
De zijvleugels van den gevel, gebouwd uit bleekrooden baksteen en witten
zandsteen, hebben vier verdiepingen, de onderste en de bovenste in spitsbogige
openingen, de twee middelste met rechthoekige ramen. Tusschen deze twee sober
versierde zijkanten springt de middelbouw vooruit met zeer afgewisselde vormen,
geheel in witten steen, en gedragen door ronde pijlers van blauw en wit gespikkeld
graniet. Gelijkvloers, de driedubbele zuilendoorgang, waarneven twee spitsbogige
vensters, dan eene lage verdieping spitsbogige vensters; boven drie dezer welft zich
een sterk vooruitstekend balkon, dat met zijne vensters en opgaande gevelvlakken
in bloemigen Gothischen stijl de derde verdieping uitmaakt. Ook achterwaarts springt
de vierde verdieping, met drie groote en twee kleine Gothische vensters, en boven
deze begint de rijke puntgevel, van onder uit eene opene
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galerij bestaande, van boven puntig uitloopende en op beide hellingen hoog opgaande
kanteelen dragende. Ranke spitse torentjes, in vorm van peperbus, sluiten aan beide
zijden dezen middenbouw af.
Tusschen de ramen van de balkonverdieping stijgen fijne nistorentjes omhoog,
waaronder vier fraaie standbeelden; ‘de vier Burgerdeugden.’ Onder den puntgevel
zijn vier borstbeelden, in vorm van mannen, die uit hun venster kijken, aangebracht,
en hooger nog in den puntgevel staat het stedelijk wapen, gehouden door twee engelen,
onder eene rijke nis, en dan ginds omhoog, op het toppunt, houdt een geharnaste
krijgsman een baniervormigen weerhaan vast.
Waterspuwers van monsterachtige gedaante, uitgesneden kanteelen op de hoogte
der dakgoot, rijk ijzeren loofwerk op de nok en, tusschen elke verdieping, banden
van bloemen of van Gothische kolommetjes tusschen de vensters in de torentjes, het
balkon, de balustrade, breken overal de soberheid van den gevel; zestien dakvensters
in veelkleurige schaliën geven ook beweging en verscheidenheid aan het dak.
Voldoet het buitengezicht zoozeer door zijn tevens ernstig en zwierig voorkomen,
langs binnen is het gebouw even merkwaardig. Reeds in de opene galerij ter straat
treffen u gelukkig gevonden détails; bij voorbeeld, de ijzeren traliehekken, met hun
slingerend loover, krullende flitsen en groote uitspringende bloemen; dan in den
hoek rechts, een alleraardigst dienstpoortje, met trapjes-op, en waar gij lust krijgt
om eens te gaan trekken aan dit juweeltje van Gothische deurschel: ‘die Glocke zum
Thorwart,’ bestaande uit eene staaf van bij de drie meters lang, met van boven een
fantastischen adelaar, en dan langsheen de staaf twee kronen op allersierlijkste
looverslingers, alles meesterwerk van
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kunstsmederij, immers, een tal van kunstkleinigheden, maar kleinigheden, die spreken
van de liefde, den smaak en de nauwlettende zorg des bouwmeesters.
Links in den muur der galerij is het monument gewerkt, opgericht aan de
Munchenaars, gesneuveld in den laatsten oorlog tegen Frankrijk. In eene rijke, breed
bewerkte lijst van wapentropeeën in brons, prijkt eene wit marmeren tafel, waarop,
boven bronzen lauwer- en eikenkransen, de namen der martelaren zijn geschreven;
wij telden er niet minder dan 200, waaronder zes majoors en betrekkelijk veel
officieren. In elke plaats van Duitschland treft men thans zulke gedenkteekens aan.
Zetten wij nu onze bouwkundige beschrijving voort. De opene galerij bestaat uit
drie groote kruisgewelven in de breedte, op twee in de diepte; dan volgt de plaats,
waar twee groote graniettrappen, rechts en links, naar omhoog leiden; voorbij deze
welft nu eene veelhoekige plaats, vol van die zoo aardige impromptu's van het
Gothiek: hier eene groote deur streng op de lijn, daar een poortje op een gebroken
hoek, met een aardig arduinen wenteltrapje en eene even aardige ijzeren trapleuning;
daar weer een of ander onregelmatig motief, doch altijd schilderachtig. De gewelven
zijn van rooden steen, met witte boogribben en rijk gebeeldhouwde sluitsteenen.
Dan komt men in eenen langen gewelfden gang, eenvoudiger van bouwtrant,
uitloopende op eene opene plaats, en dan volgt weer een groot gebouw, aan de vorige
rechts en links verbonden door zijgebouwen; de sierlijke torentjes, de afgewisselde
vorm van vensters en deuren, het artistieke ijzerwerk rondom de wijde
kelderopeningen, geven een fraai voorkomen aan dit vierkant; jammer dat men wat
gierig was op witten steen: zonder eenige opsiering, wordt al die roode baksteen veel
te eentonig.
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Op de verdiepingen heerschen in den bouwtrant eene stille pracht, een ernstige toon,
die wel passen bij het ‘huis der gemeente,’ waar als 't ware het levensboek der burgerij
wordt geschreven. De trapleuningen zijn van witten steen, en gebeeldhouwd: een
open Gothisch vierklaverblad voor elken trap; langs elken der twee trappen rechts
en links en aan elke verdieping, werpen vier vensters licht door hunne kleurruitjes
schuins op de ruime rustplaats, waar deuren en gangen uitkomen. Op het ‘palier’ van
elke verdieping ziet men eene opene zeskantige wachtzaal, met dubbeldeur in den
achtergrond, uitkomende op de galerij, die naar de zijgebouwen leidt, en langs
weerskanten een drievakkig venster van getinte en geschilderde ronde ruitjes; gansch
nieuw is in die wachtzalen het effect teweeggebracht door een koepelachtig gewelf
van uitgesneden eikenhout, welks zes zware ribben rusten op evenveel zware
gebeeldhouwde houten consoles, in elken der zes hoeken uitspringende.
Te verre zou het ons leiden, indien wij al het schoone, dat wij daar zagen, zelfs
oppervlakkig, wilden aanhalen. Wij zullen niet binnentreden in de zestig verschillende
bureelen van het stadhuis, maar ons nog enkel een oogenblik in de trapzalen ophouden.
Die van de eerste verdieping bekomt iets statigs door de vier prachtige pijlers in
Tyroler-marmer, die een deel van de tweede verdieping dragen, alsook door de
doelmatige decoratie van muren en zolderingen; de tweede verdieping toont eene
bijna gelijke versiering, doch hier zijn de pijlers van rood marmer; maar
merkwaardigst misschien is de trapzaal der hoogste verdieping, die, door het eindigen
der trappen, eene bijna dubbele ruimte bekomt: hier ontvouwen zich 21 kruisgewelven
met breed uitspringende ribben, rustende op twaalf roodmarmeren zuilen, met

Willem Rogghé, Gedenkbladen

404
voetstukken en kapiteelen van witten steen, waarop afwisselend eiken-en
wijngaardbladeren zijn gebeeldhouwd; daarbij zijn al de gewelven tusschen de ribben
geschilderd: donker groen en rood eikenloover op licht blauwgroen veld. Men ziet
het, geen gedeelte van het gebouw werd verwaarloosd; geen binnenmuur, geen gewelf
is te zien, die niet smaakvol beschilderd zij; de hoogste verdieping is zoowel verzorgd
als de eerste.
Maar beschrijven noch verklaren kan men de gelukkige verhouding, zoo buiten
als binnen, tusschen al die deelen en onderdeelen; het samenwerken van al die lijnen
en uitsprongen; den goeden smaak, die niets plats en gemeens en ook niets logs en
overdrevens duldt. De gelukkige speling van kleuren, van wanden en openingen, van
schuinsche, rechte, ronde, krullende vormen geven aan het geheel dien smaakvollen,
kunstigen aanblik, die het werk van den bouwmeester, het zwaarste van allen en
dikwijls het ondankbaarste, voor iedereen genietbaar maakt, en het op eene hoogte
stelt, die het de rijkste kunstscheppingen doet evenaren.

Het koninklijk paleis. - De muurschilderingen.
Het koninklijk paleis te Munchen, dat eene zeer aanzienlijke oppervlakte beslaat,
levert langs buiten niet overal een schoonen aanblik. Wel ligt een stempel van zekere
grootschheid op den hoofdgevel in den ‘Hofgarten’, in Italiaanschen Renaissancestijl,
met eene groote peristyle van 10 Ionische zuilen, waarboven acht allegorische
standbeelden - de acht provinciën van het Rijk - door Schwanthaler, en op de hoeken
twee groote leeuwen; natuurlijk is de vleugel noordwaarts op de Max-Jozefplaats
insgelijks fraai, daar hij eene trouwe nabouwing is van het paleis Pitti, te Florencië;
doch
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minder schoon, ja bijna slordig is de lange gevel van het daartusschen in staande oud
paleis in de ‘Residenzstrasse’, welke kant grootendeels dient tot kazern aan de
koninklijke lijfwacht, en er ook meer kazern- dan paleisachtig uitziet.
De ongunstige indruk, dien de ‘Alte Residenz’ teweegbrengt, is mogelijk te wijten
aan verbouwingen en aan den staat van verwaarloozing, waarin men langs buiten dit
paleis laat, dat vroeger wel eens werd geroemd als een merkwaardig bouwkundig
werk, naar de plannen van Pietro Candido, zoo noemden de Italiananen onzen
landgenoot Pieter de Witte, den vermaarden Brugschen historieschilder. Deze artist
was in dienst van den Keurvorst van Beieren, die zijn talent hoogschatte, en hem,
buiten de plannen van zijn paleis, gelastte met andere belangrijke werken, die wij
verder zullen bespreken. Naar dezes plannen ook werd de Mariazuil op de
‘Mariënplatz’ gemaakt. Willem de Witte, een zoon van Pieter, in 1585 te Munchen
geboren, moest veel van zijn vaders verdiensten hebben overgeërfd, mits hij den titel
van hofschilder des Keurvorsten van Beieren verwierf.
Buiten de privaatvertrekken van het hof en van de prinsen en princessen, is de
‘Residenz’ bijna in haar geheel en elken dag voor het publiek zichtbaar. Terwijl alles
in de stad zoo luid spreekt van den kunst- en prachtzin van Beierens vorsten, troffen
ons in de ‘Alte Residenz’ gedeelten door hunne gansch burgerlijke eenvoudigheid,
ja, door het volslagen gemis aan decorum. De binnenkoeren hadden ons reeds niets
getoond, dat scheen tot eene koningswoning te behooren; maar wanneer wij, langs
gansch gewone trappen, waren gekomen in de ruime bovengangen, die, met hunne
afgesleten en slecht gevoegde witsteenen vloering, hunne witge-
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kalkte muren en groote vensters met ouderwetsche kleine vierkantige ruiten, wel iets
kloosterachtigs aanboden, dachten wij op den weg te zijn naar sedert jaren verlatene
gedeelten van het slot, waar enkel nog nieuwsgierigen, op sleeptouw achter een
neuswijzen deurwaarder, den voet zetten om zich aan den ‘koninklijken rommel’
van vroegere dagen te gaan vergapen. Wij bedrogen ons: herhaaldelijk lazen wij
boven eene der dubbeldeuren: ‘Ingang tot de woonvertrekken van Z.K.H. Prins....’
of ‘van H.K.H. Prinses...’. - Wij zullen nu niet beweren, dat de privaatvertrekken
van het hof ook burgerlijk eenvoudig zijn; wij waren er niet.... uitgenoodigd, en dus
niet toegelaten; wij spreken maar van een gedeelte van het uiterlijke des paleizes,
en, wanneer de deuren voor de bezoekers zullen zijn geopend, zal het dadelijk blijken,
dat de eenvoudigheid zich enkel in de gangen houdt.
De ‘Alte Residenz’ werd van 1600 tot 1616 gebouwd, en de zalen in den smaak
van dien tijd rijk gedecoreerd. Men leidt u door eene reeks zalen en kamers, bijna
zonder einde, waar een hoop prachtige, en ook nog al veel onbeduidende zaken
worden getoond. Wij begrijpen maar niet, hoe men daar in de ‘groene galerij’ die
verzameling van oude schilderijen nog durve toonen, ‘croûtes’, die beter in den
achterwinkel van eenen schacheraar zouden hangen, en misschien blijven hangen;
buiten een ‘St.-Hieronymus’ van Dürer, bevat het ‘Miniaturenkabinet’ ook weinig
merkwaardigs. Van een verguld bed in de ‘Slaapkamer’, wordt beweerd, dat het
800,000 gulden waard is; waarachtig, er ligt een paardenvracht gouds op; de bedhemel
met afhangende gordijnen als een troon, de praalkussens en de sprei allen in
granaatrood fluweel, zijn met vuistdikke gouden borduursel, kwispels en franjen
opgewerkt en versierd;

Willem Rogghé, Gedenkbladen

407
een cijferaar nevens mij hoorde ik afkeurend mompelen: 800,000 gulden, a 4%
maakt.... dus samen sedert zooveel jaren.... Ik haalde de schouders op; want zóó
cijferende en redeneerende, zou op den duur alles in geld veranderd en in de kelders
der bank berustende zijn; - dan zou men ook van het ‘Spiegelkabinet’ daar nevens
de slaapkamer, klein geld - en veel - kunnen maken: hier, op wanden louter van
spiegelglas, zijn vergulde ornamenten met symetriek uitspringende consoletjes
gewerkt, bezet met honderden in de spiegels terugkaatsende Japaansche en Chineesche
snuisterijen, maar lieve dingetjes, als vazen, kruikjes, theebusjes, koffie- en
theekannetjes, melk- en roompotjes, geuren suikerdoosjes, draken en andere kleine
monsters, en dat alles in de keurig fijnste soorten, in de kleurrijkste verscheidenheden
en dragende de meest gezochte merken.
Eindelijk geraken wij uit de ‘antiquiteiten en curiositeiten’, en landen aan in den
‘Festsaalbau’, den grooten vleugel op den ‘Hofgarten’ die vóór een dertigtal jaren
bij de ‘Alte Residenz’ werd aangebouwd. Hier weder waait u bij elken stap als 't
ware de kunst- en prachtlievende adem van Ludwig I tegen; stellig moet hij in zijn
leven meer met kunstenaars over het schoone, dan met ministers over
staatsaangelegenheden hebben beraadslaagd; want wat er aan kunstwerk onder zijne
regeering en onder zijn oog werd uitgevoerd, grenst aan het ongelooflijke.
Gelijkvloers zijn vier groote zalen vervuld met muurwasschilderingen, op
onderwerpen uit de Odysseia (vier zangen in elke zaal), naar teekeningen van
Schwanthaler gemaald door Hiltensperger. Wanneer men langs een statigen
marmertrap de eerste verdieping heeft bereikt, leidt men den bezoeker door eene
reeks zalen, die hem - zoo hij de kunst liefheeft - één voor één kreten
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van bewondering ontrukken. Noemen wij enkel de overheerlijke pompeïaansche
‘Danszaal,’ met cariatiden van Fleischmann, die de tribunen schragen, en halfverheven
beeldwerk in kleuren door Schwanthaler; de ‘Zaal der Veldslagen,’ oorlogstooneelen
uit de jaren 1805 tot 1815, in twaalf groote olieverfschilderijen, door P. Hess, Kobell,
Adam, Heideck en Monten; de bijzonder indrukwekkende zalen van ‘Karel de Groote’
en van ‘Barbarossa,’ beide met groote panneelen in muurwasschilderingen door
Jäger, Giesmann en anderen, naar de meesterlijk schoone teekeningen van Julius
Schnorr; de ‘Zaal der Habsburgers,’ met prachtige schilderwerken van Schnorr
zelven, en dan, voor ‘bouquet,’ de ‘Troonzaal,’ waar men de oogen niet kan wenden
van de twaalf standbeelden, grooter dan natuur, in verguld brons, weder door den
onuitputtelijken, grootschen Schwanthaler, en voorstellende de voorzaten van het
Vorstelijk Huis van Wittelsbach, waaruit het Huis van Beieren afstamt, te beginnen
met Otto den Groote tot aan Karel XII van Zweden. Diep en onuitwischbaar is de
indruk, dien deze zaal teweegbrengt; ja, aangrijpend van majesteit is het oogenblik,
waarop de deurwaarder de ontzaglijke dubbeldeur openslaat, en uw verrukte blik, in
die hooge en ruime zaal, doordringt in het verdiep, op den koningstroon van rood
fluweel en goud, en dan, rechts en links, die twaalf reusachtige vorstenbeelden in
blinkend goud ontmoet!
De ridderlijke Ludwig I huldigde de schoonheid in alle hare vormen; onder zijn
oog had hij reeds de perelen der Nederlandsche en Italiaansche schilderscholen;
onder zijn oog de tempels van Griekenland en Rome, opgesmukt met de
meesterwerken van Duitschlands knapste schilders en beeldhouwers; nog ontbrak
er iets aan dien rusteloos het Schoone navorschenden geest; maar ook
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die droom zou wezenlijkheid worden, en, door eene echt galante, echt lieve, echt
vorstelijke gedachte gedreven, ging hij, koning, aan de schoonste vrouwen van zijn
geliefd Beieren ootmoedig vergunning vragen om hare beeltenis te mogen laten
schilderen, en, hem nog zoetere gunst, in zijn paleis bewaren. Welke vreugde moest
het zijn, welke triomf voor de uitverkorene, zoo uit koninklijke hand de kroon der
schoonheid te mogen ontvangen! Welk genot voor Ludwig, den schoonheidlievende,
zich zoo dag aan dag, uur aan uur, in zijn paleis zelven te kunnen verlustigen in het
boeiende gezicht van de schoonste onder de schoonen!
Die zes-en-dertig beeltenissen, allen borststukken van gelijke grootte en in gelijke
lijsten, vervullen de twee ‘Speelkamers’; uit al die wonderlieve oogen - zoowel van
het eenvoudige bergmeisje als van de aristocratische prinses van koninklijken bloede
- schijnt den toeschouwer de beteuterende vraag te worden gesteld: ‘Ben ik niet de
allerschoonste?’ en, waarlijk, wij zouden heel verlegen zijn hier als rechter te moeten
spreken:... Entre les... trente six mon coeur balance!
Al die portretten zijn van de hand van Stieler; zekerlijk zijn er onder van hooge
verdiensten; maar hij is geen kolorist, geen vleeschschilder: aan die teedere wezens
ontbreekt er levenstinteling. Welke onschatbare, welke overschoone galerij ware
daaruit geworden, hadde Ludwig onzen van Dijck kunnen heropwekken, om de
vereeuwiging van zooveel edels en schoons aan zijn zwierig, sierlijk, fijn en
leventooverend penseel toe te vertrouwen!
Eindelijk bracht de deurwaarder ons naar den ‘Königsbau’, waar gelijkvloers een
der meesterstukken van de moderne kunst is te zien, wij bedoelen: ‘het
Niebelungenlied’ in muurschilderingen door Julius Schnorr. Meer
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dan twintig jaar - van 1846 tot 1867 - besteedde die zoo sympathieke meester aan
de vertolking van dit grootsche gedicht, dat hij aanschouwelijk maakte in negentien
groote tafereelen, en verder een aantal kleinere in de welfrondingen, hetwelk alles
vijf ruime zalen vult. Onnoodig denken wij het deze muurschilderingen hier te
beschrijven: het werk van Schnorr is door gravuur en photographie reeds
wereldberoemd geworden; elk kenner heeft gejubeld bij de karaktervolle grootschheid,
waarmede de kunstenaar het epos heeft opgevat; de helderheid, waarmede het uit
zijnen geest op het paneel afstraalde; bij de heerlijke en niet te overtreffen schoonheid
en strengheid van lijn, omtrek en groepeering; bij dien grootschen stijl, die op alles
den stempel der meesterschap drukt. Voegen wij er nog bij, dat hij als kolorist het
op velen zijner landgenooten vóór heeft, en, neemt hij niet de hooge vlucht van een
Cornelius of een Kaulbach, hij integendeel in de weegschaal der kunst eene
hoedanigheid kan nederleggen, die ook wel hare hooge waarde heeft, namelijk: diep
en innig gevoel.
Wat er in Munchen aan muurschilderingen bestaat, grenst aan het ongeloofelijke.
Van hoevele hebben wij niet reeds gesproken? En misschien blijven er nog meer te
noemen.
In het ‘National-Museum’, - waar eene verzameling voorhanden is van
merkwaardige en zeldzame oudheidsvoorwerpen, grooter en rijker dan die van Cluny's
Museum te Parijs, - is geheel de eerste verdieping van dit gebouw, dat 160 à 170
meters lengte heeft, bekleed met de ‘Historisch-Beiersche Galerij’, zijnde eene reeks
van moderne muurschilderingen, voorstellende feiten uit de
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geschiedenis van Beieren, het Palatinaat, Frankenland en Zwaven, meestal uitgevoerd
door schilders van Munchen. Ofschoon al die schilderingen geene gelijke kunstwaarde
hebben, levert het geheel toch een grootschen aanblik, en heeft het talrijk daarheen
stroomende volk er bestendig de treffendste bladzijden uit 's Lands geschiedenis
onder de oogen.
Nog vindt men historische muurschilderingen, door Neher, in den Isarthor, eene
oude middeleeuwsche poort, die Ludwig I in 1835 liet herstellen en versieren.
Hoogere kunstwaarde echter bezitten de fresco's naar Cornelius in de ‘Loges’ van
de oude Pinacotheek. In een lange bogengalerij, uit 25 vakken bestaande, wordt de
geschiedenis van de schilderkunst in de middeleeuwen voorgesteld; de eerste dertien
vakken zijn gewijd aan de ontwikkeling der fraaie kunsten in Italië; na eene
allegorische inleiding, doet Cornelius die ontwaken onder den invloed der
Kruistochten, en voor zijne twee laatste tafereelen hangt hij trekken uit het leven van
Michel-Angelo en Raphaël op. De twaalf overige vakken bevatten fresco's betrekkelijk
de geschiedenis der schilderkunst in Duitschland en de Nederlanden: Jan en Huibrecht
van Eyck, Hans Memling, Rembrandt en Rubens zijn de Nederlandsche meesters,
die daar in dien tempel des kunstroems worden herdacht en gehuldigd.
Niet zonder bitter spijt bemerkten wij, welke verwoestingen de tijd en het klimaat
reeds hebben aangericht op de heerlijke samenstellingen van Kaulbach, die door
Nilson op de buitenmuren van de Nieuwe Pinacotheek werden geschilderd. Gelijk
men weet, verbeelden die vermaarde fresco's, doorgaans in een satyrieken vorm het
ijveren van Ludwig I te Munchen en te Rome voor de fraaie kunsten; bijna elk beeld
is een portret.
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Welnu, van die zoo hoog geschatte werken blijft er weinig anders nog over dan
onduidelijke omtrekken, en hier en daar vlekken van eene kleur, die beter heeft
gehouden, dan de andere. Langs den achterkant van het gebouw, ten westen, is bijna
alles reeds onduidelijk, ten noorden nadert het oogenblik der algeheele en
onherstelbare verwoesting, en alleen langs den zuiderkant zullen de schilderingen
wat langer, doch ook elken dag verzwakkende, zichtbaar blijven. Dit groot verlies
wordt gelukkig eenigszins vergoed door schetsen in olieverf, van Kaulbachs eigen
hand, die in de Nieuwe Pinacotheek worden bewaard.
En niet alleen aan de Pinacotheek is dit het geval; even onverbiddelijk werkte het
klimaat hier nog op andere buiten-muurschilderingen, en men had daarvan reeds
vroeger voorbeelden. Inderdaad, Fiorillo schrijft, dat men het mag betreuren, dat de
vijftienhonderd schreden lange galerij in den ‘Hofgarten,’ door vijf en tachtig open
bogen verlicht, en geheel met oorspronkelijk schilderwerk van Pietro Candido's
vinding en uitvoering versierd, toen reeds wit gepleisterd was. De daaronder verteerde
schilderingen stelden voor de ‘heldendaden van den grooten Otto van Wittelsbach;’
- ‘het vertrek, ten jare 1327, van Keizer Lodewijk IV naar Rome, om daar de
keizerskroon te ontvangen,’ enz. De Gobelintapijten, naar deze schilderijen
vervaardigd, en later door den Neurembergschen graveur Karl Gustav Ambling op
koper gebracht, hebben dit groote werk voor eene geheele vergetelheid bewaard. Ondanks deze eerste les werden de galerijen van den hoftuin weder van 1827 tot
1834 met fresco's versierd: zij verbeelden eene reeks historische voorstellingen uit
Beierens geschiedenis; eene reeks van negen en dertig kleinere tafereelen met feiten
uit den Griekschen vrijheidsoorlog, volgens
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teekeningen van P. Hess; en eindelijk nog eene lange reeks fresco's door Rottman,
landgezichten uit Italië en Sicilië voorstellende. Mogelijk zijn die fresco's heel fraai
geweest: men zegt zelfs, dat die van Rottman meesterlijk waren; doch thans ziet er
alles bedroefd uit; want regen en wind hebben die grootendeels uitgeveegd, of er
breede watervlakken op geworpen.
Niet beter hielden het de schilderingen uit, in Pompeïaanschen trant op rooden
grond, door Hiltensperger, in de opene zuilengalerij van het ‘Postgebäude;’ ook deze
zijn verkleurd en ontfrischt.
In België heeft men beproefd om enkele monumenten langs buiten met
muurschilderingen te versieren: zulke pogingen, hoe loffelijk ook, kunnen enkel
leiden tot verlies van geld en kunst. Hoe zou men inderdaad op eenige duurzaamheid
durven hopen, hier, in onze noordelijke gewesten en onder onzen vochtigen hemel,
als in Beieren, eene aan Italië grenzende streek, de muurschildering niet tegen de
werking der lucht bestand is?

De oude pinacotheek.
Het hoofddoel van ons reisje was eigenlijk de verwezenlijking van den lang
gestreelden wensch om de museums van Duitschland te bezoeken. De rijkdommen
uit de verzamelingen en kerken van Nederland wekken stellig hooge liefde voor de
kunst en diepe bewondering voor onze kunstenaars; maar, wat is die rijkdom,
vergeleken bij de schatten van Nederlandsche herkomst over Duitschland heen
verspreid? En hoe groeien die liefde en die bewondering in de onbeschrijfelijk schoone
galerijen, van stap tot stap daar ingericht, bij
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het terugvinden van al ons eigen schoon, van al onze eigene grootheid? Wat den
Nederlander daar vooral treft, en te recht zijn trots doet stijgen, zijn honderden
heerlijke schilderijen van kunstenaars, wier voortbrengsels, vroeger bij ons ondankbaar
miskend en oneerbiedig verkocht of verschacherd, daar als kostbare juweelen worden
bewaard en gehuldigd.
Te uitsluitend misschien, hebben wij immer de namen van Rubens, Rembrandt,
van Dijck en een tiental anderen op de lippen; terwijl, zelfs in meer geleerde kringen,
velen niet weten, of al te licht vergeten, dat nog zoo menig andere ook fijne perelen
in onze kunstkroon heeft gewrocht, en door zijne hooge verdiensten dit voor onze
geschiedenis zoo gewichtig punt staaft, dat onze roem op dit gebied niet is een toeval,
te danken aan de verschijning van eenige uitstekende individualiteiten; maar dat hij
voortvloeit uit dien ‘endemischen’ schoonheidszin, die zoo luide spreekt bij dat heir
kleine meesters, wij herhalen het, eens al te zeer op den achtergrond geschoven, maar
die toch, door een meer helder begrip en een fijner gevoel bij de opkomende
geslachten, ja ook door de kracht van hun genie, één voor één eenen hoogeren trap
op de ladder der onsterfelijkheid hebben ingenomen.
Bezoek maar Cassel, Hanover, Brunswijk, Dresden, Berlijn, Weenen, Pesth, en
met ons zult gij verbaasd staan over het groot getal ‘kleine meesters,’ die nochtans
groote mannen waren.
En Munchen?
Bewust van de volschoone werken er bewaard, was het niet zonder ontroering,
dat wij den monumentalen trap der oude Pinacotheek naderden; bij elke trede opwaarts
klopte ons het harte sneller en warmer, en dit bracht ons in die opgetogene
gemoedstemming, zoo
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geschikt om den zoeten indruk van het schoone diep te gevoelen.
Bij het binnentreden der voorzaal, gewijd aan de stichters, valt het oog op de rij
der Beiersche vorsten, en groet men eerbiedig het beeld van Ludwig I, den schepper
van het nieuwe Munchen: uit zijn gemoedelijk zwart oog stralen eenvoud en
zielegrootheid.
Doch alvorens verder in het heiligdom te dringen, zullen wij enkele woorden
reppen over de geschiedenis van die voor Nederland zoo gewichtige kunstverzameling.
Het bouwen der Pinacotheek duurde van 1826 tot 1836: zij werd den 16n October
van dat jaar geopend. Thans zijn er omtrent 1500 schilderijen voorhanden, langzaam
aan verzameld sinds Hertog Albrecht V en Keurvorst Maximiliaan I tot aan Koning
Maximiliaan I; deze laatste voegde er de galerijen van Mannheim, Zweibrücken en
Dusseldorp bij, en Ludwig I verrijkte die nog met de schoonste der hem toebehoorende
schilderijen en door aankoop van kapitale werken op Staats kosten.
Het gebouw mag als model voor alle inrichting van dien aard worden aanbevolen;
het bestaat uit een langwerpig vierkant, in drie beuken. Het breede middendeel bevat
negen ineenloopende zalen, op doelmatige wijze haar licht langs boven ontvangende;
rechts loopen de drie en twintig kabinetten, gansch met schilderijen vervuld, en links
de galerij met muurschilderingen naar Cornelius, waarvan wij reeds spraken.
De rangschikking der schilderijen is ook uiterst doelmatig en voor den kenner zeer
practisch; vereenigd zijn er, zooveel mogelijk in afzonderlijke zalen, de Duitschers
en Vlamingen van de XVe en XVIe eeuwen; dan de latere werken derzelfde scholen
tot de helft der XVIIIe eeuw; verder de Vlaamsche schilders der XVIe en
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XVIIe eeuwen; de vierde zaal en het aanpalende kabinet zijn uitsluitend vervuld met
Rubens; dan Spaansche en Fransche, en weer verder Italianen, en zoo immer voort
in dezelfde orde.
Met den voet op vreemden bodem, gaan wij met oog en geest nu ons vaderland
wederzien in onze oude meesters, die boven alle andere zoo innige en trouwe tolken
der natuur. Ziet die beelden; - in den vorm, in hunne handelingen, in hunne gedachten,
hoe Nederlandsch; ziet die groenende landschappen, ziet die getemperde lucht; van
verre wenken zij u met het kenmerk huns oorsprongs, met den echt Nederlandschen
stempel, waaraan men zich nooit bedriegt. Of gij u daar trotsch en gelukkig gevoelt,
in dien stoet van beroemde landgenooten, en eenen grootschen stoet, geloof mij vrij:
Rubens, met omtrent 90 stukken; van Dijck, met in de veertig; Rembrandt met een
dozijn; Ruysdael, Teniers, Ostade en Wouwermans, met evenveel; Gerard Dow met
zoowat zestien; - en dan de Brouwer's, de Fijt's, de Weenix'en, de Metzu's, de
Mieris'sen en... en... Te veel, roept gij, te veel in eens!
En zoo was het, inderdaad, voor den korten tijd, dien wij daar konden doorbrengen;
- zes weken voor al de museums van Duitschland, 't is nauwelijks voldoende voor
dat van Munchen alleen! - Reeds van Frankfort en Cassel hadden wij dat ondervonden,
en toen een heroïsch middel uitgedacht: wij zouden, helaas! de Duitschers, Italianen
en Spanjaarden verwaarloozen; Rubens, van Dijck, Rembrandt, als genoegzaam
beoordeeld en beschreven, in 't voorbijgaan slechts eventjes groeten, en liefst ons
wat ophouden bij onze sappige kleine meesters, van wie er bij ons ten lande zoo
bitter weinig te zien is. Gek, bekrompen plan, zoo gij wilt, maar toch een plan, mits
er een te maken viel.
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En thans, met dit vaste voornemen, de Pinacotheek binnen.
Eerste zaal: Duitsche en Vlaamsche antieken. - Laat ons met haast eens de
Vlamingen bekijken.... Maar, vaarwel, verstandig of onverstandig plan: daar grijpt
Albrecht Dürer u vast met zijne twee overheerlijke tafereeltjes, de portretten van
Stephan en Lucas Baumgartner, beiden geharnast en in rooden wapenkolder, nevens
het paard rechtstaande, en ferm als boetseerwerk; - wat karakter in die beelden, wat
kracht van kleur en harmonie! Dan Holbein, de jongere, met zijne ‘Ste Elisabeth’ en
‘Ste Barbara,’ twee zachte, edele en waarheid volle beelden; - rechts en links wordt
gij dadelijk geslingerd door de pracht der werken van een Wohlgemüth, een
Schäufelein, een Schüchein, een Burgkmair, en andere meesters van die merkwaardige
vroegere Duitsche school. De oude Nederlanders komen ook reeds hier op: daar
maken wij kennis met Joachim Bueckelaer, eenen der grondleggers van de
Antwerpsche school, met eene krachtig gepenseelde ‘Vischmarkt,’ die het jaartal
1568 draagt, en zijn ander allermerkwaardigst tafereel, ‘eene Jaarmarkt, waar Christus
vóor het paleis van Pilatus is tentoongesteld.’ (anno 1561) Wij vinden hier ook eenen
Gentenaar, Geeraard Horenbout, bij wien wij een oogenblik langer zullen verwijlen.
Deze Horenbout behoorde tot de familie van dien naam, die zooveel kunstenaars
opleverde, maar wier werken in zeer klein getal zijn overgebleven. Geeraard werkte
van 1516 tot 1521 te Brussel voor Margaretha van Oostenrijk en van 1521 tot 1533
in Engeland voor Koning Hendrik VIII. Als uitstekend miniaturist deed hij zich
kennen door een gebedenboek voor Koningin Isabella van Castilië, in het British
Museum bewaard; door het
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Album van Margaretha, den bundel harer liederen, bewaard in de Bibliotheek van
Burgondië, te Brussel; door den beroemden brevier van Keizer Karel, een juweel
der keizerlijke bibliotheek te Weenen, en verder door den even beroemden brevier
van Grimani, berustende in de bibliotheek van St Marcus te Venetië.
Munchen bezit van Horenbout eene merkwaardige schilderij, zoo schoon, dat zij
langen tijd aan Jan van Eyck werd toegeëigend. Zij verbeeldt eene ‘Aanbidding der
koningen.’ Maria, omtrent te midden van het tafereel gezeten, gehuld in een blauw
kleed met wit kapsel, houdt het naakte kind op den schoot; rechts nadert Jozef, in
blauwen rok, waarover een witte mantel met rooskleurige strepen, in zijne hand eene
purperen beurs (of kap?) houdende; langs den anderen kant knielen twee koningen
en bieden hunne geschenken aan, terwijl achter hen de Moorsche koning rechtstaat,
wiens knecht hem een gouden vat, ook voor geschenk, overhandigt; nog een zestal
andere figuren volledigen deze groep. Op het tweede plan rechts dringt het oog in
den stal, met opene rondbogen, waarin twee koeien. Daarboven zweven een paar
engelen. Het landschap op den achtergrond links, vol waarheid als perspectief en
toon, verbeeldt bergen, aan welker voet eene stad, waar op een open plein, een
zevental ruiters halt maken.
Zijn de hoofden minder ideaal dan bij van Eyck en Memling, niettemin ademen
zij diep gevoel van het schoone in hunne realistische waarheid; Horenbout bevrijdt
zich van de aesthetische formuul van den tijd: de voor het onderwerp passende typen
zijn door den schilder gekozen en naar het levend model geschilderd. Is de
modeleering dier hoofden treffend, tevens is de teekening van de beelden en het
geheele zeer schoon, en vooral de handen, door de ouden zoo lang verwaar-
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loosd, zijn hier fijn gevormd en afgewerkt. Als wij verder die heldere opvatting van
de heele samenstelling, die zachte kleurenharmonie, in weerwil van het veelvuldige
rood en blauw, dien breeden en zekeren toets bemerkten, verwonderde het ons niet,
dat Waagen, de geleerde kunstcriticus, zulke heerlijke plaats gunt aan dien Gentenaar,
wiens naam bij ons zoo zelden wordt uitgesproken.
Wij geraken in de tweede zaal; groote Duitschers en even groote Nederlanders
worstelen hier weder om den eerepalm: Geeraard van Haarlem, Cornelis
Engelbrechtzen, Quinten Matsijs, Jan Gossaert staven onzen roem op heel de lijn.
In vollen glans treedt hier een bij ons onbekende op: het is de Luikenaar Geerard
Douffet. Twee groote schilderijen, herkomstig uit kerken van Luik, verraden een
zeldzaam talent van samenstelling; alles leeft en beweegt, denkt en handelt, terwijl
de hoofden vooral in ‘het bezoek van Paus Nicolaas V aan het graf van St. Franciscus,’
bijzonder fijn en sprekend zijn. Maar de volheid van Douffets talent straalt uit een
‘portret van een langbaardigen man, met ronden vilthoed en stijven witten
pijpkenskraag;’ nevens veel eigenaardigs in de opvatting en toets, heeft dit portret
de waarheid van eenen Holbein en den kleurgloed van eenen Rubens. In dezelfde
zaal prijkt de Duitscher Jan Hendrik Roos met niet minder dan twaalf breed bewerkte,
doch wat zware dierenstukken; veel heeft hij weg van eenen Nederlander; maar geen
wonder, hij was leerling van Karel Dujardin.
In de derde zaal praalt Nederlands kunst alleen en in haren vollen glans. Welk een
schat van peerlen, welk een krans van namen! Doch, 't is van Dijck die hier als een
koning troont. Ziet eens die ‘Madona met het Kindeken, en St. Jan, een wimpeltje
dragende,
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waarop het woord: ‘Ecce’; welke verrukkelijke schilderij; hoe tintelt zij van frischheid,
hoe boeit zij toch door molligheid en zachtheid in haar schitterend koloriet! En daar,
de ‘Christus in lijke op den schoot zijner moeder’, de alom gekende schilderij, zoo
sprekend van droefheid, zoo lief van lijnen en zoo wonder van kleurenharmonie;
verder zijne ‘Suzanna en de grijsaards’, o! maar gij moet eens die beeldig schoon
gevormde, goddelijk lief geschilderde Suzanna aanschouwen, die opwelling van
kuisch gevoel zien flikkeren uit hare vochtige oogen, uit die pijnlijke trekken om
den reinen mond, uit dien blos, die schielijk daagt en schijnt onder uw oog toe te
nemen, uit heel die zoo vrouwelijke reine beweging! En dan, de verachting, sprekende
uit het gebaar met de rechterhand, die de almachtig schoone roode draperij te harer
beschutting uitstrekt, terwijl zij de linkerhand ijlings over den rechterboezem slaat!
O! de geile grijzen zullen in hunne onderneming mislukken voor de zedelijke kracht,
waarvan de zwakke zich een bolwerk maakt. - 't Is treffend van gevoel, van waarheid,
van plotselijkheid.
Nog twaalf van van Dijck's historiestukken en portretten hangen in deze zaal; hoe
zouden wij over al dat schoon kunnen uitweiden? En is het ook te beschrijven wat
al prachtigs hier hangt van de twee Boths, van den zoo karakteristieken portretschilder
Jan van Ravesteyn, van Nicolaas Maas, van de Rembrandtisten G. Van den Eeckhout,
Arnold van Gelder en van Gherwett, van A. van Everdingen, van Backhuizen en
welke groote mannen nog al? - En De Heem, die heeft hier twee stukken van belang,
ik verzeker het u: Zijne schilderij: ‘Planten, fruit en bloemen, met eenen koperen
ketel en een onder het loover kruipend insect,’ is een wonder: teekening en kleur,
harmonie en diepte
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zijn zoo schoon als in zijn beste werken, en zijne toetsen zijn hier gelegd met een
breedheid, die de kunst der zachte versmelting van dit alles nog hooger waarde geeft.
Jordaens ook heeft hier een prachtig stuk: ‘het Koningsfeest,’ een onderwerp, dat
hij zoo dikwerf herhaalde, en waarvan bijna elk museum in Duitschland een exemplaar
bezit. Zijn onstuimig penseel borstelt wel eens te wild door, en in zijnen kleurenroes
verliest hij meerwerf de strenge lijn der teekening uit het oog. Doch zijn stuk te
Munchen is bijzonder flink geteekend, zijne kleuring, noch hortend noch schreeuwend
en ook minder zwaar in de schaduwdeelen, is betrekkelijk zacht en vol harmonie,
zonder dat hij hierdoor iets van zijn gewoon brio opgeofferd heeft.
Keurig zijn hier onze dierenschilders vertegenwoordigd, en vooral Jan Weenix,
die ons ‘tien’ groote zaalstukken toont, jachten en dieren, die hij van 1703 tot 1712
schilderde voor den zoo kunstlievenden Keurvorst Jan-Wilhelm van den Palts, ter
opsiering van dezes jachtslot te Bensberg-am-Rhein. Tot deze overheerlijke reeks
behoort een kapitaal stuk, ter grootte van 17 Duitsche voeten breedte op 10 hoogte,
dat eene bijzondere beschrijving verdient. De achtergrond verbeeldt, op eenen heuvel,
het slot Bensberg; op het tweede plan ontvouwt zich een helder verlicht landschap,
waar de jachtpartij nog volop aan den gang is; doch het voorplan ligt reeds vol met
geschoten wild en jachttuig van vermoeide jagers, dat bewaakt wordt door eenen
dienaar in livrei, knap geschilderde figuur, die neerzit nevens twee even meesterlijk
geschilderde groote honden; omtrent het midden verheft zich een boom, aan welks
voet eene vonkelend roode weitasch en allerlei wapens; aan den tronk hangen een
ree en twee hazen; links liggen een
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everzwijn, een wolf, konijnen en meer wild, terwijl twee blaffende honden er aan
het vechten zijn. Als bekomen kunsteffect weet men niet, welk gedeelte het meest
te bewonderen; maar overheerlijk zijn toch de knaap, de twee honden naast hem, het
ree (vooral de zoo krachtig verlichte kop en hals) en het forsch geborsteld ruige
everzwijn. Doch, noemen wij geene gedeelten; alles is merkwaardig, nog minder om
den omvang van het stuk, dan om de grootschheid der behandeling. Breed opgevat
en breed geschilderd, doch ook tevens zorgvuldig afgewerkt, vol harmonie in eene
kloeke, doch stille kleurenladder, treffend van waarheid, zoo in de dieren als in de
minste bijhoorigheden, mag dit werk als een der beste uit den besten tijd des meesters
worden geroemd.
Schuins daarover hangt Snijders met een natuurgroot ‘Keukenstuk,’ waarop een
kok, eene sappige, krachtige figuur, waarschijnlijk door Rubens er in geschilderd.
Al dat fruit, die groenten, dat dood en levend wild, die kat en die hond, welke op
eenen haas en eene kreeft loeren, zijn verbazend van waarheid en leven, en zoo frisch
van kleur als ware het tafereel gisteren geschilderd. Snijders, evenals Rubens,
versmaadde de donkere tonen: alles bij hem is in volle licht en behoudt evenwel een
verbazende kracht.
En Melchior Hondekoeter; ja, die moest op fluweel en satijn schilderen met
vloeiend amber en goud; van hem hangt daar ‘een gevecht tusschen twee hanen,
nevens eene witte kip met hare kiekjes,’ krachtig en gloeiend gekleurd, en fijn
afgewerkt onder zijnen zoo stouten als breeden toets.
Eindelijk treden wij de vierde ‘de zaal van Rubens’ binnen. Onuitsprekelijk is de
indruk, die u aangrijpt; vijftig stukken van de hand des onovertroffen meesters,
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de vier wanden der ruime zaal van onder tot boven vervullende, overstralen u met
den zonnigen glans van hun licht, met het geflonker van hunne machtige kleuring.
Wat u eerst treft, als algemeene indruk, zijn de naakte beelden in de groote tafereelen,
met vleezen tintelend van leven, met oogen, waar de ziel uit vonkelt, met bewegingen,
die het natuurleven alleen voortbrengt; - 't is u, alsof Rubens zijne modellen had
opgenomen en, na hun eenen eeuwigen adem te hebben ingeblazen, daar levend in
het doek had bevestigd.
Groote en beroemde stukken van hem zijn hier bij tallen voorhanden, als: een
Leeuwenjacht; de Val der Gedoemden; Samson en Dalila; het laatste Oordeel; een
Val der Engelen; de Dronken Sileen; Castor en Pollux; de Marteldood van St.-Laureis;
de kinderen die een vruchtenfestoen dragen, de schetsen der Medicis-galerij; de Strijd
der Amazonen en een tal andere. Diepen indruk maakte op ons: ‘De Slachting der
onnoozele kinderen,’ eene schets, zegt de catalogus, maar genoegzaam afgewerkt
om voor eene heerlijke schilderij door te gaan. Vóór het paleis van Herodes ziet men
de soldaten het bevel des meesters uitvoeren; ijselijk is het tooneel: onmenschelijk
koel staan onder het verheven voorportaal de opperhoofden de slachting af te zien;
aan hunne voeten liggen reeds talrijke lijken van kinderen verspreid; boven de hoofden
ziet men de arme kleinen in allen zin geslingerd, bij de beenen, bij het hoofd, bij den
hals. Maar de moeders zullen hare kleinen met al de kracht der liefde en der wanhoop
aan de moordenaars betwisten. Rechts ligt eene moeder met haar wicht neergevallen;
reeds grijpt een soldaat het aan en heft den dolk; maar de vrouw slaat de hand op het
lemmer en houdt vast, ofschoon uit hare doorkliefde vingeren het bloed nederzijpelt;
de grootmoeder grijpt den woestaard
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langs achter bij het haar, om hem te bedwingen; - wat hooger werpt een ander soldaat
een kind op den linkerschouder, terwijl de moeder het nog bij eenen arm vasthoudt;
woedend drukt hij haar met de vuist den bebloeden dolk op de borst, zij helt van de
trappen achterover, en haar wicht gaat haar ontsnappen! En daar dichtbij die andere
moeder, die haren zuigeling tracht te verbergen onder haar gebogen lichaam; de
moordenaar strekt er de hand naar uit, en zij, met wijden mond, slaat razend de tanden
in des krijgers ontblooten arm; de beet moet heftig zijn; want ziet, hoe de smart hem
doet knarsetanden, hoe nijdig hij den dolk zwiert, die haar boven den rug flikkert!
Wij denken niet, dat Rubens in eenig ander tafereel een roerender drama op
meesterlijker wijze heeft geschetst: dat woelig, ontzettend tooneel, die typen van
ruwheid en ongevoeligheid der hoofdmannen en soldeniers, tegenover de liefde, de
gehechtheid, de wanhopige droefheid dier kermende vrouwen, strijdende om wat
haar het duurbaarste is; die afwisselende veelomvattendheid van toestanden en
gewaarwordingen, dat alles moest des schilders machtig brein, dat zoo graag de
hoogste moeilijkheden tartte, bijzonder aantrekken, en hij maakte ook van dit tafereel
een zijner heerlijkste scheppingen. Als techniek staat het ter hoogte van de opvatting:
welke volschoone vrouwen, welke schoone kinderen, hoe zijn die kinderlichaampjes
geteekend, gemodeleerd en geschllderd! Welke rijkdom van harmonisch koloriet en
verbazende kracht van verlichting!
Iets boeiends biedt de reeks eigen portretten van Rubens en die zijner vrouwen.
Zeer merkwaardig is dat, waarin hij zich in levensgrootte met Isabella Brandt heeft
afgebeeld. Zij zitten gezamenlijk in een looverpriëel, beiden in sierlijke kleeding;
iets zachts en gelukkigs
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omzweeft het paar. Uit het oog van Rubens straalt kracht en vernuft; Isabella heeft
een goed en gemoedelijk uiterlijke, en van onder den rijken tooi zelfs, blijft er zoo
iets ‘huisvrouwelijks’ uitkomen; lief is zij, en haar hooge strooien Tyrolerhoed, langs
éénen kant opgeslagen zet haar nog bevalligheid bij. - Van Helena Froment, Rubens'
tweede echtgenoote, zijn er hier een vijftal portretten, alle van zijne hand: een der
schitterendste, is een borststuk, waarin hij die schoone vrouw, met hare levenslustige
oogen, heeft geschilderd in een zwart kleed, met eene witte veder op den hoed; eene
echte perel onder zijne portretten, iets con amore afgedaan.
Zeer schoon ook is Helena, in haar groen fulpen kleed en met rozezijden hoed,
waar zij haar jongste kind op den schoot houdt; voor alle kleeding draagt het eene
zwarte baret met witte veder. Dan schildert hij een zicht op zijnen tuin in Antwerpen,
waarin hij wandelt met Helena aan den arm, een klein, onschatbaar tafereel. Eindelijk
wordt beweerd, dat Rubens zich met zijne Helena heeft afgebeeld in eene pastorale
van twee naakte figuren, voorstellende een herder, die al dartelende een jonge vrouw
naloopt, vastgrijpt en kust. Men vindt nog al gelijkenis in die figuren voor deze
onderstelling; wat er van zij, het is een prettige, warm zinnelijke schilderij, ongemeen
schoon als vleeschschildering en tooverachtig van kleur en van lichtkracht.
Wat uit Nederland totaal verdween, zijn Rubens' schilderijen van minderen om
vang; ten onzent kennen wij hem bijna uitsluitend uit groote tafereelen, waar hij u
ir. een dozijn breede, maar zekere borstelwreven soms eene levensgroote figuur
voortoovert; ook bezitten onze museums nog portretten van hem; maar Duitschland
toont u - en dat in een groot getal zijner werken -
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eenen gansch verschillenden Rubens, dien gij niet eens vermoeddet en die
kabinetstukjes schilderde, maar met eene fijnheid, eene kieschheid, eene molligheid,
eene aantrekkelijke minzaamheid, die - vooral bij hem - u verbluffen en boeien.
Munchen toont zoo eene reeks stukken van onschatbare waarde, waarvan wij maar
één zullen noemen, namelijk: ‘Diana's nimfen, van de jacht vermoeid, zijn bij hare
prooi in slaap gevallen en worden door boschgoden bespied.’ De frischheid van het
landschap, de fijnheid van de vleezen, de bevallige groepeering, de warmte van de
kleur en het harmonieus zachte en liefelijke van het geheel maken er iets verrukkelijks
van.
O! die Rubenszaal, men zou er willen ‘leven en sterven,’ om catechismus-taal te
spreken. Doch, wij moeten voort, en overigens in de vijfde zaal zullen wij onzen
nationalen hoogmoed nogmaals den teugel mogen vieren; er is stof toe.
Verbeeld u eens, van van Dijck hangen daar, nevens elkander, niet minder dan
zes levensgroote portretten, ten voeten uit. In die aristocratische typen leeft de adellijke
wereld der XVIe eeuw vóór u. Van Dijck zou bijna doen vragen: Maar waren er toen,
evenals nu, geene gemeene wezens in dien stand? - Wel zeker; maar zeer zelden zal
men in zijne portretten eene gansch leelijke tronie aantreffen; want zijne teekenstift
bezat vooral dit eigens, dat alles wat zij aanraakte veredelde lijnen bekwam, en zijne
modellen iets minzaams, deftigs bijzette; 't is wel te denken, dat hierdoor niets aan
de gelijkenis te kort werd gedaan.
Bijzonder schoon is hier het portret eens burgemeesters van Antwerpen, gansch
in 't zwart gekleed, met breeden geborduurden witten kraag, en even merkwaardig
dat van dezes vrouw; - en een zijner meester-
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stukken, is stellig wel het portret van den Hertog Wolfgang van Neuburg, met eenen
grooten hond naast zich, welk stuk het jaartal 1629 draagt; het is een der perelen van
de verzameling.
En hoeveel heerlijks bevat die vijfde zaal niet nog al! Hier komt David Teniers
de Jonge met ‘de Lucaskermis te Florencië.’ Op dat tafereel, het grootste dat wij van
den meester zagen en waarop wel 1500 figuren voorkomen, verrijst in het verschiet
de kerk van Santa-Maria del Imprunata. Op het voorplein links staat eene groep,
rondom twee kwakzalvers geschaard, welk deel gansch in de schaduw is gehouden;
de rest van het verder zacht verlichte ruime plein, waar, in allerlei groepen en
handelingen, door straten van tenten en kramen, zich bewegen wagens, paarden en
ezels, edellieden, burgers en kooplioden, is ongeloofelijk kunstig van samenstelling
en rijk aan verscheidenheid. Geene de minste verwarring: al die levendige groepjes,
waarvan elk op zich zelf een lief tafereeltje zou maken, vormen een allergelukkigst
geheel; - en dan, wanneer men gaat ontleden, hoe fijn, hoe pittig is toch elk figuurtje
van houding en uitdrukking, hoe knap is dat geschilderd, en hoe spat uit elken toets
de snuggere geest des meesters! Als toon en verlichting, naakt het der volmaaktheid:
geene zon, maar helderzacht licht, gezift door grijze en witte wolken en wemelende
in eene getemperde warmte, om zoo het geheel in eene malsche harmonie te stoppen.
Te beklagen is het, dat dit kapitaal stuk zooveel heeft geleden.
Wij treffen hier het heerlijk groot ‘Familiestuk’ van Frans Hals aan. Vader en
moeder, in gansch zwarte kleeding en beiden met groote witte platte kragen, zitten
in hunnen zetel, onder een hoog portiek, dat zicht heeft op eenen tuin; zij zijn omringd
van hunne zes
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leerende en spelende kinderen. Hoe diep toch moet het oog van den schilder in de
ziel zijner modellen zijn doorgedrongen, om op zulke wijze de zaligheid van hun
stille familiegeluk uit alles te doen spreken, - hoe gemoedelijk heeft hij hier als 't
ware het onvatbare zedelijke weten te belichamen!... En dan, nevens de diepte van
den geest, de toovermacht van het penseel: die krachtigheid van den toon, die warme
vloeibaarheid van het licht! Evenals Rubens - doorgaans, vermijdt Hals hier de
schaduwen, plaatst alles maar in volle waarde, en weet zoo weergalooze kracht,
volheid en frischheid te bekomen. Trachten wij met woorden onzen lezers maar eene
eenigszins gelijkende schets dier schoone schilderij voor te stellen. In het midden,
vader en moeder, een weinig gewend naar den rechterkant, waar de vier kleinsten
spelen: de drie kleine meisjes - lustige typetjes van lieve naïveteit - met hun mandje,
dat overstroomt van bloemen en fruit, en de knaap, met zijne wakkere kijkers, die
zijn lieveling vasthoudt, eenen hond bijna zoo groot als hij. Die kinderbeeldjes steekt
Hals maar in volle verf, bij dikke en effen toetsen, en echter, op afstand, zou men
zweren, dat zijn penseel enkel eventjes over het doek heeft gefladderd; maar in die
volle verf werkte hij zachte intonatiën, kleine onbepaaldheden, weggedoezelde
omtrekken, die molligheid en lichtheid verwekken, terwijl eene wemeling van
zilvertonig licht om hunne kopkens er den wasem der jeugd nog treffender rond
toovert. Aan de twee grijze zuilen van het portiek hangt een zwart fluweelen draperij,
waarop de beeltenis der ouders krachtig uitkomt, en achter hen meer links bevinden
zich de twee oudste knapen, bezig met hunne les te leeren; de uitdrukking van eenen
der knapen, die op eene landkaart zit te ‘blokken’ en iets in zijn geheugen zoekt, is
verbazend goed getroffen.
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Immers, deze schilderij is een der ernstigste en wijste werken van den meester. Aan
hen, die den onstuimigen Hals zoeken, kan de bewerking misschien wat te
beredeneerd, wat te stil voorkomen; maar breed toch blijft hij, en statig schoon; hij
wil op zijne portretten den stempel drukken van ‘wezenlijk’ licht en leven, niet het
fantastieke licht en leven, dat ook wel eens uit zijn penseel spat. Kortom, door de
samenstelling, door de uitdrukking der hoofden, door de handen zoo keurig als waren
ze van van Dijck, door de fijne doorschijnendheid der halve tonen en door de
geestrijke bedoelingen van den toets, wordt dit stuk van Hals te recht als een zijner
meesterstukken geroemd.
Noemen wij nog met der haast uit de vijfde zaal: een almachtig schoon landschap
van Ruysdael; landschappen van Wijnants, Both, Berchem, Millet en Cossiau; drie
krachtige dierenstukken van Snijders; een der schoonste altaarstukken van Gaspar
De Crayer ‘de Glorie van Maria,’ waarop zijn portret, en dat van zijnen broeder,
zijne zuster en zijnen neef; stukken van Rembrandt, Schalcken, Pourbus, Ferdinand
Bol, Lievensz, Honthorst, Govaert Flinck, Jan Fijt en anderen; - het aanhalen van
zulke namen volstaat om de belangrijkheid dier zaal voor de Nederlandsche kunst
te doen uitkomen, des te meer daar hier schier niets dan puikstukken worden
aangetroffen.
In de zesde groote zaal hangen de Spaansche en Fransche meesters uit de XVIIe
en de XVIIIe eeuwen. Van Murillo bezit men de beroemde vijf genrestukjes: de
druiveneters; de meloeneters; de knapen met dobbelsteenen spelende; de fruitventster
haar geld tellende, en de oude vrouw, die het hoofd van den knaap reinigt; van Ribeira,
den wonder- en zonderbare, een twaalftal stukken; van Zubaran, den grooten kolorist,
een tweetal,
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waaronder ‘Maria en St. Jan, die terugkomen van het H. Graf,’ ongemeen schoon is
door stijl, gevoel, kleur en verlichting; van Velasquez, vier portretten, waaronder dat
van Kardinaal Rospigliosi vooral uitschittert; en werken van meer andere vermaarde
Spanjaards; - één onder dezen verdient bijzondere aandacht: Antonio de Pereda, die
gewoonlijk genrestukken in halffiguur schilderde: ‘zijne Waarzegster’ is eene
allerprachtigste schilderij, terwijl zijn ‘portret van een edelman, in rood gewaad en
met zwarten mantel, houdende eenen hond nevens zich,’ rang neemt onder de fierste
werken van dien aard, die de Spaansche school voortbracht.
Ciaude Lorrain, Cl. Vernet, Nic. Poussin, Charles Lebrun, Lesueur, Lemoine, enz.,
vertegenwoordigen er waardig de oude Fransche school. Een bijzonder woord willen
wij wijden aan Jacques Courtois, gezegd Bourguignon, eenen veldslagschilder, die
in dat vak wezenlijk hooge verdiensten ontwikkelde. Weinige Franschen bezitten
zulk ferm koloriet als Bourguignon, misschien wat naar het zwart overhellende, maar
toch warm, smeltend en doorschijnend; daarbij zijn zijne stukken medesleepend door
leven en beweging en door iets aantrekkelijks over het geheele. Verre stellen wij
hem boven den Brusselaar Antoon Vander Meulen, die hier onder de Fransche school
wordt gerangschikt, en deze ‘denationaliseering’ wel verdient, om de platheid van
zijn karakter; want door Lodewijk XIV op zijne veldtochten in Nederland
medegenomen, had de Nederlander Vander Meulen voor taak de ‘heerlijke’ daden
van den Franschen koninklijken strooper in de Nederlanden door zijn penseel te
vereeuwigen.
De zevende, achtste en negende zalen zijn uitsluitend vervuld met werken van
Italianen, zijnde eene schitterende keuze van niet minder dan tweehonderd
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uitgelezene stukken van kunstoefenaren uit de XVe tot aan de XVIIIe eeuw. Deze
onder alle opzichten merkwaardige verzameling geeft eene gedachte van de hooge
kunstontwikkeling in Italië in dit roemvol tijdperk; ook, schier al de groote meesters
zijn er vertegenwoordigd: Rafaël Sanzio, met drie of vier stukken; Paolo Veronese
en Tiziano elk met een tiental, Lucas Giordano met een dozijn, Carlo Dolci, Guercino,
Annibal en Lodovico Caraccio, Guido Reni, Giorgione, Ghirlandajo en Caravaggio
elk met een drietal; dan nog, werken van Coreggio, Cignani, de beide Palma's, Mola,
Domenichino, Baroccio, il Vincentino, Andrea del Sarto, Botticelli, Seb. del Piombo,
Innocenzo da Imola en meer anderen. Hoe geniet de ziel toch bij het beschouwen en
bewonderen van al die volschoone werken! Maar naast dit al te vluchtige genot, wat
al martelingen! Eenen enkelen oogopslag, slechts eenen korten stond te kunnen
wijden aan zooveel schoons, en zich daarvan ijlings te moeten losrukken, bijna zonder
hoop nog ooit den voet in den kunststempel te zullen stellen! De beker der zaligste
genieting raakt uwe lippen, gij wilt er uwe dorstige ziel aan laven, en onmeedoogend
wordt hij van u weggeslingerd! En bij al dat heerlijke, wat vergelijkingen en studieën
zouden er niet te maken zijn tusschen de Italiaansche en Nederlandsche meesters,
wij zeggen, tusschen de zuidelijke idealisten en de noordelijke realisten; want dit îs
het hoofdkenmerk van elke van beide scholen!
Doch, wij moeten voort, en teekenen terloops als bijzonder merkwaardig aan: van
Tiarini ‘Rinaldo en Armida,’ misschien wat donker van kleur, maar onuitsprekelijk
zacht gevoeld en even zacht uitgedrukt; van Luca Giordano ‘de Kindermoord te
Bethlehem,’ vol beweging en heerlijk als koloriet; van denzelfde, ‘het
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portret zijns vaders,’ en zijn eigen portret, beiden in de kleeding van eenen haveloozen
philosoof, twee stukken zoo wild in de opvatting en in de verbazend krachtige
uitvoering als waren zij van Ribeira, bij wien Giordano overigens leerde; van Tiziano
‘het portret van Keizer Karel V,’ dat hij te Augsburg schilderde, toen hij daar aan
het hof werd geroepen; - eene koude rilling loopt u over het lijf bij het zicht van dit
gevoellooze beeld, met zijn mager langwerpig hoofd, zijnen kouden slangenblik,
zijne bleeke wangen en ontfleurde lippen. Zittende in eenen rood fluweelen zetel,
met eene platte barret op het hoofd, draagt hij eenen handschoen om de linkerhand,
maar de rechter blijft bloot, en - daar valt uw oog op de vingeren, die de pen voerden,
waarmede de edicten ter instelling van de Inquisitie werden onderteekend! Een wrang
gevoel van schrik en afkeer greep ons aan, en wie weet, of Tiziano zich ook niet
voelde beklemmen in de nabijheid van dit hardvochtig wezen, wiens hart zoo zelden
onder eene milde gedachte was warm geworden. Misschien wel, want dit portret is
koud en droog, ofschoon in den toon vol krachtig realisme. Doch, welk verschil met
dit andere portret van Tiziano, voorstellende ‘eenen Venetiaanschen edelman, in
zwarten pelsrok, waarboven een gouden halssnoer, met de rechterhand steunende op
een langen rotting, terwijl de linker op het degengevest rust.’ Wat al leven en gloed
daarin, wat brio in de opvatting, wat zwier in de houding, wat kleurenharmonie en
wat lichtspel! O stellig, Tiziano moet den Keizer niet met liefde geschilderd hebben!
Diep, zonderling, verbluffend is de indruk, verwekt door Tiziano's ‘Christus met
de doornenkroon,’ zijnde de eerste gedachte van de beroemde schilderij, die zich te
Parijs in den Louvre bevindt. Deze studie is een
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verbazend iets: de hand des meesters schijnt, als met koortsige gejaagdheid, op het
doek de beelden te hebben bevestigd met denzelfden spoed als zij in zijnen geest
ontstonden, en die weerspiegeling is uitgedrukt met eene onuitsprekelijke kracht in
eene bewerking, bijna te kernig voor eene schets en te wild voor eene schilderij, maar
ongemeen sappig en diep; - alles leeft met een zonderbaar leven in een eigenaardige
wereld, ontbroeid in de verbeelding van den meester, zoo gelijk Rembrandt en Ribeira
eenige beelden en lichten schiepen en uitdrukten; - geen omtrek is bepaald, geen
toets is daar in schijn met eenige zekerheid aangebracht, van dichtbij gelijkt alles op
eene bijna toonlooze marmering; maar stelt u een viertal stappen van het doek, en 't
is alsof de zon door de wolken breekt: alles komt op zijne plaats, alles in zijnen toon,
het wordt een wonder van kleurenharmonie. Vóór dit stuk herinnerden wij ons het
pittig oordeel van Raphaël Mengs over een werk van Velasquez: ‘Dat schijnt eerder
door den wil, dan door de hand geschilderd te zijn.’ Het geheele moge nu wat
roetachtig schijnen, de verlichting factisch wezen, toch, eens de dichterdroom des
scheppers aangenomen zijnde, blijft het een allermerkwaardigst gewrocht.
Verlaten wij Italië niet, zonder eenen laatsten bewonderenden groet te werpen op
Raphaël's ‘Madonna della Tenda’, zoo ideaal schoon van opvatting en van vormen
en zoo doorschijnend fijn van schildering; op zijne even heerlijke ‘Madonna di
Tempi’, vol goddelijke zachtheid; op het wonderschoon portret van Bindo Altoviti,
ook door Raphaël, en dat langen tijd gehouden werd voor het portret des meesters
zelven, en als dusdanig door Raphaël Morghen werd gegraveerd; - op de ‘H. Familie’
van Andrea del Sarto, dien zoo liefelijk zoeten meester onder al de zachten; - op het
altaar-
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stuk van Innocenzo da Imola, ‘de Aanbidding van Maria en het Kind’, breede
samenstelling, grootsch van stijl en lijnen, en schildering zoo vast als beeldhouwwerk,
- en eindelijk op den ‘St. Nicolaas’, van Sebastiano del Piombo, met zijne levende
hoofden, zijn gloeiende koloriet en zijne stroomen lichts.
Thans treden wij, rechts inslaande, het eerste der drie en twintig kabinetten in,
waar nog omtrent duizend kleinere stukken hangen van al de scholen, die wij reeds
hebben ontmoet, en waar wederom onschatbare kunstjuweelen zijn op te noemen.
Maar hoe daar toch eene keuze in te doen? Wat al meesters, wat al werken! Al
aarzelend, doorloopen wij onze nota's en nemen daaruit toch maar een en ander op
over stukken, die ons bijzonder belangrijk voorkwamen.
Munchen bezit van Rogier Van der Weyden, den oude, het kapitaal drievleugelstuk,
voortkomende uit de Ste. Columbakerk te Keulen en dat vóor het jaar 1458 moet
geschilderd zijn. In weerwil van zijnen hoogen ouderdom, is dit stuk wondergaaf in
volle, heerlijke frischheid bewaard gebleven. Het middenstuk verbeeldt: ‘de
Aanbidding der Koningen’; het rechter paneel ‘de Boodschap’, en het linker ‘de
Voorstelling in den Tempel’. De werken van den ouden Van der Weyden hebben
een gansch bijzonder, onderscheidbaar voorkomen; ferm technicus is hij en kolorist
bovenal; want de schitterendste kleuren weet hij, door eene schrandere berekening
der toonwaarden, in volle kracht te doen uitstralen en evenwel die tevens in gepaste
harmonie te houden. Het tryptiek van Munchen mag onder de schoonste werken van
den schanderen meester gerekend worden, en stellig heeft hij nooit een liever
Madonnabeeld geschilderd dan dat het midden der schilderij bekleedt. Dit is voor
Van der Weyden iets gansch bijzonders;
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want om de lichamelijke schoonheid zijner beelden bekommert hij zich minst; hij
teekent ze doorgaans mager en schraal, en handen, vingers en voeten zijn immer te
knokkelig en te lang.
Noemen wij nog onder de uitstekende werken van oude Nederlandsche meesters:
Eenen zeer merkwaardigen Hugo Van der Goes (eenen Gentenaar uit de XVe
eeuw), voorstellende: ‘de Boodschap van Maria.’
Van Memling: ‘De zeven vreugden van Maria’, eene figurenrijke samenstelling,
vol leven en wezenlijk vol zoete vreugden, en uitgevoerd met eene ongelooflijke
liefelijkheid en boeiende malschheid.
Van Dirk Stuerbout: ‘Melchisedek en Abraham’, prachtig als typen en als kleuring;
dit stuk, en nog drie andere te Munchen voorhanden, maken de vleugels uit van de
beroemde schilderij: ‘het Laatste Avondmaal’, die zich in de St. Pieterskerk te Leuven
bevindt.
Van Hendrik met de Bles, wiens werken zoo zeldzaam zijn, eene ‘Aanbidding der
Koningen’, volop gothiek, zeer eigenaardig getypeerd en even eigenaardig van
groepeering, en waarvan het landschap in het verschiet iets wonderschoons is als
fijnheid van kleur en toon.
Van Lucas Van Leyden, nog een wiens werken zeer schaarsch en gezocht zijn,
bezit Munchen een belangrijk stuk: ‘Maria en het Kind, aan wien de begiftiger door
Magdalena wordt voorgesteld’; met Lucas Van Leyden als schilder loopen wij echter
minder hoog op; wie zich een juist denkbeeld wil vormen van zijnen strengen stijl
en zijne verwonderlijke kunstvaardigheid, zoeke die gaven liefst in zijne gravuren,
die hem eenen zoo grooten roem verwierven.
In een dezer kabinetten zagen wij ook het heerlijk portret van Albrecht Dürer,
door hem zelven geschilderd,
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en herkomstig uit het stadhuis van Neuremberg, met het jaartal 1500. Het is een beeld
vol karakteristieke grootschheid. Dürer, in den zwarten eere-pelsrok gewikkeld, heeft
een edel, zacht en open gelaat, zoo iets als een Christushoofd. Lange bruine lokken
vallen hem krullend over de schouders, terwijl hij de rechterhand op de borst legt.
Overedel als teekening, heeft de schilder, de uitvoerigheid wat verre drijvende, eene
zekere hardheid over het geheel niet kunnen ontwijken; maar toch, 't is een beeld,
dat u vasttoovert en zich onuitwischbaar in het geheugen prent.
Het negende en het tiende kabinet bevatten nog eens Nederlanders uit de XVIe en
XVIIe eeuwen; het zit er weer vol van puikstukjes onzer geliefdste ‘kleine’ meesters;
onder andere, is er ter wereld geene galerij, als deze zoo rijk aan Adriaan Brouwer's,
en van het negental noemen wij er ruim zes echte meestersstukken; daaronder boeide
ons vooral ‘de Vechtpartij onder kaartspelers’. Die kleur van samenvloeiend amber
en fluweelachtig grijs, die zoete harmonie, die figuurtjes zoo waar en zoo levend
daarop getooverd, die zoo natuurlijke verlichting, immers die keurige fijnheid van
uitvoering, dat alles gaat de gedachte te boven.
Prachtig ook is zijn stuk: ‘Zingende boeren in eene hut’, waar op den achtergrond
eene moeder haar kind drenkt. Krachtiger en zuiverder van licht misschien nog dan
in eenig ander stuk, weet Brouwer hier eene doorschijnendheid te bekomen, die eenen
kreet van bewondering aan elken kenner moet ontrukken. Alles is als gedopt, nergens
heeft het penseel gestreken, het zette den eenen toets nevens den anderen bij, maar
in die schier onmerkbare vermeerderingen of verminderingen van waarde, waarvan
hij het geheim bezat, ten einde nergens eene luidere noot in die zachte symphonie
van
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kleuren te laten bovenschallen. Bij anderen zou zijne fluweelachtige doenwijze wel
eens tot glasachtigheid kunnen overslaan; bij hem is het juist dat, wat men het minst
moet vreezen. Bovendien vonden wij in dit stuk eene gemoedelijkheid in het wezen
en de houding der moeder, terwijl zij haar kind uit den kroes laat drinken, die
allerliefst is uitgedrukt. Brouwer, de materialist, dicht hier eene poëtisch zachte
strophe aan de moederliefde!
Wilt gij Fluweelen Breughel's zien? Daar hangen er misschien twintig bij elkander,
en welke stukken! - En Teniers? Onder het vijftiental tafereelen hier vereenigd, zijn
er een zestal, die in de kunstwereld de hoogste vermaardheid genieten, als: eene
muziekpartij onder honden en katten; de herberg met tien drinkers; eene boerenbruiloft
in de opene lucht; de kaartspelers om de ronde tafel; de apenmaaltijd; dansende en
spelende boeren in eene herberg, - allen geroemd als meesterstukken om hunne
pittige, schilderachtige samenstelling, buitengewone fijnheid van kleuring en toon,
en die zwierige, geestvolle, aan Teniers zoo eigene toetsing. - Wie ons hier ook in
zijne werken verbaasde, is Hendrik Van Balen; wat men bij ons te lande gewoonlijk
van hem te zien krijgt, is arm aan geest, stijf van voorkomen en schraal en plat als
kleuring; in Munchen treedt hij op als een eerbiedwekkend meester in een tiental
mythologische tafereeltjes, die zich wezenlijk onderscheiden door bevalligheid van
samenstelling, malschheid der vleezen en edele vorming in zijne naakte
vrouwenbeeldjes, door kracht van toon en koloriet, terwijl hij meermaals zijne effecten
klem bijzet door het behendig aanwenden van keurig-fijne ‘empatementen.’ Waar
zijne godinnen en nymfen zich in de opene lucht bewegen, zijn doorgaans de
landschappen, bloemen en
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dieren van de hand van Fluweelen Breughel, en uit de samenwerking dier twee nauw
sympathiseerende talenten worden de sappigste gewrochten geboren.
Paul Bril, de oude Francken, Otto Venius (met zes stukken: de zes zinnebeeldige
praalwagens van den Triomf der Roomsche Kerk), Cornelis Poelemburg, Roeland
Savery en David Vinckenbooms voegen zich hier bij dien glansrijken stoet.
Het elfde kabinet, een echt tabernakel voor de Nederlandsche kunst, bevat
hoofdzakelijk werken van Rembrandt, zijne leerlingen en zijne navolgers. Buiten
andere belangrijke werken van Rembrandt, bewondert men hier zijne wereldberoemde
reeks van voorstellingen uit het leven van Christus. Zooveel innig gevoel heeft hij
op die kleine tafereelen weten te drukken, zoo wonder vernuftig zijn zij in hunne
samenstelling, dat het ons niet verwondert bij eenen bevoegden criticus over die
werken te lezen: ‘Geene andere school uit dien tijd, noch die van Rubens, noch die
der Carraccio's noch de Fransche, noch de Spaansche school, hebben den geest des
Bijbels teruggegeven met zulke waarheid, en zulke diepte als de Hollandsche meester.’
Vooral heerlijk is zijne ‘Kruisafdoening’; om de wonderschoone bewerking van het
vleesch in die verhevene bladzijde, zou hij den hem gegeven titel van ‘Hollands
Correggio’ verdienen. Rembrandt zelf was zeer tevreden over die schilderij; want
niet alleen etste hij die na, maar herhaalde ze op grootere schaal, in een stuk dat zich
thans in de Ermitage te Petersburg bevindt. - Van zijnen leerling Geeraard Dou
hangen hier twaalf stukken, die dezes wonderbare begaafdheid doen uitschijnen;
men zoeke in Dou's samenstelling niets verhevens, niets geestigs zelfs; alles is banaal,
zoo men wil; maar als technicus is hij onvergelijkelijk fijn en behendig, en meer dan
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eens brengt hij het zooverre als zijn meester Rembrandt, om het schilderachtige en
de tooverkracht in zijn llcht en bruin; oog en hand falen nooit, zijn toets blijftimmer
zwierig en zeker, en hoewel zijne uitvoering zoo ongeloofelijk fijn is, werkt hij toch
in betrekkelijk dikke verflagen. Munchen bezit misschien den schoonsten Dou van
al de Duitsche museums, namelijk: ‘De Kwakzalver’, gansch geschilderd in dat
warme koloriet, waar goud en amber schijnen in gemengd te zijn. Dou, die, met zijn
palet in de hand, uit een venster naar den kwakzalver kijkt, heeft dit stuk geteekend:
GDOV 1652.
Geen museum is ook zoo rijk aan fraaie stukken van den ouderen van Mieris als
dat van Munchen. Van Mieris komt zijnen meester Dou hier zeer nabij in ‘een
Soldaat’, en in ‘de Jonge Vrouw, in geel satijnen kleed, die nevens haren dokter in
bezwijming valt’. Beide stukken zijn wonderlief als uitvoerige bewerking, vol fijnheid
en doorschijnendheid van koloriet.
Voegen wij hier nog bij een paar stukken van Slingelandt, den uitvoerigsten nog
van al de fijnschilders, waaronder een zijner meesterwerken: ‘de Snijderskamer’;
dan uitgekozen stukken van Ferd. Bol, van Rachel Ruysch en van Geerbrandt van
den Eeckhout, en men zal kunnen oordeelen over al de schatten, in dat kabinet
vereenigd.
Het twaalfde is het ‘kabinet van Rubens’, bevattende in de veertig stukken van
den meester, meest allen klein van omvang. Zijn beroemde ‘Amazonenslag’, zijn
zoo stout ontworpen als stout gepenseelde stuk van ‘het kleine Laatste Oordeel’;
zijne ‘Nederlaag van Sanherib’, zijn klein maar bijzonder schitterend tafereeltje ‘St.
christoffel met het kind op de schouders’ en eindelijk nogmaals een allerprettigst
‘portret van
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Helena Fourment’, zijn werken van onwaardeerbare schoonheid.
Nog vijf kabinetten volgen, uitsluitend bekleed met schilderijen van Nederlanders
uit de XVIe en XVIIe eeuwen; onder de merkwaardigheden van het Museum, toont
men u daar een tiental kleine schetsen van Van Dijck, allen portretjes, die hij voor
de graveerders van zijnen tijd maakte; gij moet zien met hoeveel gemak, zwier en
zekerheid hij die ‘afflikte’: wat grijze verf voor onderlaag, daarop eenige toetsen wit,
oker of bister, en daar hebt ge een portretje vol effect en tintelend van leven. Voor
zijnen kunstmakker Pieter Snayers (een knap veldslagen- en landschapschilder, dat
verzeker ik u, en die bij ons ook zoo goed als onbekend is) deed hij iets meer: op een
klein paneelken werkte hij hem een portretje af, met een overheerlijk gemodeleerd
kopken, warm en waar uitkomende op den achterover geslagen ronden vilthoed, en
waarin oogen staan tintelend van schranderheid, terwijl een platvallende kanten kraag
licht en zwierig geslagen is om den hals, welks vleesch men als 't ware onder de
werking van bloed en zenuwen ziet lillen.
Nog veel uitstekends zouden wij willen aanhalen en meer doen kennen; doch, uit
vrees van al te wijdloopig te worden, zullen wij ons bepalen met droogweg eenige
meesters op te noemen, die de kunstfaam van Nederland hier op waardige wijze
staven; ten andere, namen als die welke hier volgen, verkondigen zelven hunnen
roem en pleiten genoegzaam welsprekend voor het gehalte der werken:
In historie en ‘stilleven’: Ostade, Terburg, Metzu, Jan Leducq, Ary De Vois, Bega,
Albert Cuyp, Eglon Van der Neer, Pieter De Hoogh, Breenberg, Netscher, Joachim
Uytewael, Van der Werf, Rijckaert, Schalken,
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Lingelbach, Palamedesz; - als portretschilders, Jacob Backer, Miereveld, Mieris de
oude, Van der Helst en De Keyser; als landschapschilders, Ruysdael, Adriaan Van
de Velde, Van Everdingen, Wijnants, Pijnacker, Both, Van Goyen, Lucas Van Uden,
A. Waterloo, Hackaert, S. De Vliegher, Moucheron, Van der Cabel, Jan Van der
Heyden; - als dierenschilders, Wouwermans, Karel Dujardin, Berchem, P. Van
Leeuw, Weenix en Willem Romeyn; - en als wild-, fruit- en bloemenschilders, Jan
David en Cornelis De Heem, Van Huysum, Willem Van Aelst, Rachel Ruysch, Daniel
Seghers en Willem Gabron.
Is het niet de gansche Nederlandsche kunstgeschiedenis, die zich voor uwe oogen
ontrolt in die rijke reeks van wonderschoone werken?
Naarmate de laatste dag ten einde spoedde, dien wij in de Oude Pinacotheek zouden
doorbrengen, kregen wij het gemoed vol bij de gedachte van weldra, en misschien
voor altoos, van al dat schoons, van al dat edels te moeten scheiden; zoo ook moet
het heimwee drukken, wanneer men het vaderland een laatste vaarwel toeroept; want
inderdaad, omringd van die werken, die ons spraken van onzen roem, die ons land
en ons volk zoo trouw afspiegelen, hadden wij ons als te huis gevoeld. Nog zooveel
hadden wij te zien, zooveel wenschten wij te herzien! Maar, helaas, het akelig
oogenblik was daar: de talrijke copisten, die hier dagelijks, en wel namelijk in de
Nederlandsche zalen werken, sloten reeds een voor een hunne kleurenkastjes; reeds
rinkelden de sleutels in de hand des deurwaarders, de bezoekers bewogen zich van
lieverlede naar buiten, en met loome schreden, nog immer rechts en links begeerige
blikken werpende, moesten wij met de menigte mede. Wij waren de twee laatste
achterblijvers; nog eens
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wilden wij omkijken; te laat!... de deur was ons bijna op den rug toegevallen.
Wat al verheven genot hadden wij daar gesmaakt! Hoe waren wij in onze eigene
oogen gegroeid, opgewassen in de glansrijke zon van onzen reinsten landsroem! Als
weetgierige kunstvrienden waren wij ter Pinacotheek getogen; - als fierdere
Nederlanders traden wij er uit.
Bijna zouden wij vergeten melding te maken van nog eene andere kostbare
verzameling uit de Oude Pinacotheek: wij bedoelden die van teekeningen en prenten.
Ook deze verzameling, in de zalen gelijkvloers ingericht, munt uit door rijkdom en
voorbeeldige schikking. Het getal prenten, behoorende voor het grootere deel tot de
oudere Duitsche en Nederlandsche scholen, beloopt tot minstens 180,000 stuks, allen
volgens scholen en meesters in folio-boeken zorgvuldig ingeplakt; terwijl de
doubletten der kostbaarste stukken, achter de ruiten der glazen kasten uitgestald,
reeds zouden volstaan om eene zeer merkwaardige prentengalerij te vormen. Aan
teekeningen zijn er zoo wat 22,000 stuks voorhanden, van oude en moderne meesters,
waaronder vijf van Raphaël, tien van Fra Bartolomeo, ettelijke schetsen van
Rembrandt, Dürer. Holbein en van schier al de groote meesters uit Nederland,
Duitschland, Frankrijk en Italië. Die rijke voorraad kunstjuweelen wordt er naarstig
geraadpleegd; hoe groot ook in de ruime studiezaal het getal tafels zij, waren er
zooveel zoekers, bewonderaars, dat er nauwelijks een plaatsje te vinden was om bij
te schuiven. Die drukke arbeid in die stille prentenverzameling meenden wij te mogen
aanstippen, als een sprekend bewijs van verspreiden en ernstigen kunstzin bij de
Munchenaars.
Men verzekerde ons, dat ook de Bibliotheek even druk wordt bezocht. Tot onze
spijt moeten wij belijden
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geen oogenblik tijds te hebben gevonden om er meer van te zien dan het gebouw,
een grootsch gevaarte in Florentijnschen stijl, met een gevel van 80 meters lengte,
en welks stoep is versierd met vier groote zittende steenen beelden: Aristoteles,
Hippocrates, Homerus en Thucydides. De inrichting moet heerlijk zijn: men telt er
zeven en zeventig prachtige zalen, die eene kleinigheid van meer dan 800,000
boekdeelen en 25,000 handschriften bevatten!

De Nieuwe Pinacotheek.
De Nieuwe Pinacotheek is enkel door de breedte der Theresienstrasse van de Oude
gescheiden. Statig van voorkomen is ook dit gebouw, dat ten jare 1853 werd
voltrokken: de gevel, die eene lengte heeft van 119 meters, is in den trant der oude
Romeinsche paleizen. Buiten andere verzamelingen, bevat deze kunsttempel
hoofdzakelijk uitgelezen schilderijen van kunstenaren sedert den aanvang dezer
eeuw, waarvan het grootere deel behoort tot de school van Munchen.
Is het vooringenomenheid of dweeperij bij ons, wij weten het niet, maar waar wij
ook den voet zetten in eene galerij van moderne schilderijen, nooit kunnen zij in ons
de geestdrift opwekken, die de oudere meesters zoo diep doen gevoelen. Welke
bijzondere tooverkracht oefenen dan toch die ouden op de ziel uit? Waar vonden zij
die eigenaardigheid, die verhevenheid, dit karakter, dien zwier, dat licht, die kleuren
en die lijnen, die bezieldheid, die in hunne werken den kunstliefhebber vervoeren
en boeien - den artist verbluffen en, ontmoedigd, hem bijna beitel en penseel doen
verbrijzelen, bij de wanhoop van ooit het geheim dier nog niet eens geëvenaarde
voortreffelijkheid te ontsluieren?
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Met al die heerlijke modellen, met al onze scholen, met al de bouwstoffen door
zoekers en denkers over de kunst en de wetten van het schoone vereenigd, gelijken
toch, de bekomen uitslagen in algemeenen zin beschouwende, de werkers der XIXe
eeuw nog veelal dwergen nevens de reuzen, die van de XVe tot de XVIIe eeuw door
hunne vruchtbaarheid en volmaaktheid den eeredienst van het schoone deden herleven.
W. Bürger, in een zijner werken de nieuwere Italiaansche kunstwerken tegenover
die der oudere scholen stellende, velt dit oordeel: ‘Na de stoute zoekers der XVe
eeuw, na de goddelijk begaafde scheppers der XVIe, na de kunstvaardige werkers
der XVIIe, na zooveel geslachten van bevoorrechte mannen, vinden wij niets anders
meer dan apen.’
Wat de geleerde criticus hier bijtend den Italianen toeduwt, geldt ook voor andere
natiën. - Na eene eervolle uitzondering te hebben gemaakt voor eenige tijdgenooten,
die stellig eene betrekkelijk hooge sport op de ladder des roems bereikten, blijft het
kunstpeil nog vrij laag. Uitgedoofd was het hooge kunstleven in de laatste heft der
XVIIIe eeuw; de eerste helft der XIXe levert ons het schouwspel eener aarzelend
rondtastende ontwaking, terwijl alleen in het laatste twintigtal jaren zich eenige
vooruitgang laat bespeuren. Grillige, geheimvolle natuurbloem, tooide de Kunst zich
in eeuwen van duisternis en geestesdwang in haren schitterendsten bloesem; in onze
eeuw - eeuw van licht en vrijheid - wilde zij, hoe men haar ook voedt en troetelt, tot
nu toe zulke volheid van wasdom, zulke heerlijkheid van vormen, zulken rijkdom
van kleuren niet ontvouwen.
De Oude Pinacotheek is de hemel - in de Nieuwe daalt men weer op aarde.
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Die minderheid weegt misschien nog wel meest op de moderne Duitsche
schilderwerken; zekerlijk werden en worden daar grootsche gedachten in verheven
stijl uitgedrukt: wel vinden hunne schilders voor het afspiegelen van het intieme
leven wonderzachte, geestig- of gemoedelijk-boeiende karakterbeelden, lijnen en
vormen; maar zelden toch weten zij, bezitters van die hooge gaven, op hun
kleurenklavier de vingers op de juiste noot, het volmakend akkoord te leggen: hun
koloriet blijft of schraal of valsch of conventionneel. Beschouwt enkel hunne
landschappen, en daar vooral zal dat gemis aan diep en juist gevoel van kleur u bij
de meesten op de pijnlijkste wijze treffen.
Die gave van kleuren bezaten vroeger in merkwaardigen graad een Dürer, een
Holbein, een Cranach en andere oude Duitschers; - waaraan is het dan toch toe te
schrijven, dat zoo weinigen onder hunne nakomelingen die hebben overgeërfd? Men
geloove nu niet, dat alles daarom zwak zij in de hedendaagsche voortbrengsels; de
Nieuwe Pinacotheek bezit, onder anderen, van Piloty eene overgroote schilderij:
‘Sani bij het lijk van Wallenstein’, die velen onder de ernstigste kunstwerken van
onzen tijd rangschikken. Streng van opvatting en stijl, grootsch door medesleepende
beweging, heeft Piloty deze reusachtige bladzijde uitgevoerd in zulk eene goede
kleuring en krachtige tonaliteit, dat dit tafereel alles, wat het omringt, in de schaduw
stelt.
Met het ons aangeboren Nederlandsch kleurenbegrip, moesten wij ook vóór
Kaulbach's werken eene groote teleurstelling ondervinden; hoe menigmaal bij onze
hooge bewondering voor zijne door gravuur of photographie bekend gemaakte
kapitale samenstellingen, hadden wij toch gewenscht om zijne schilderwerken te
zien, verwachtende dat het penseel nog hoogere waarde
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aan zijne machtige scheppingen zou geven. Welnu, bijna het tegendeel grijpt plaats:
Kaulbach is een zwak kolorist; noch zijn in vele opzichten zoo schoon portret van
Ludwig I, noch zijne olieschetsen van de fresco's op de buitenwanden van het gebouw,
noch eenig ander zijner hier bewaarde werken, winnen iets bij het koloriet; hij troont
alleen door zijne wetenschappelijke teekenpen. Evenveel mag men van den grooten
Cornelius zeggen.
Bij de meest gevierde moderne Duitschers blijft dit immer de zwakke kant. Eens
heeft de zoo statig klassieke Overbeck hierop eene schitterende uitzondering weten
te maken: er hangt hier van hem ‘eene H. Familie,’ zoo rijk- harmonieus van kleuring
dat zij bijna aan Raphaël zou doen denken.
In het modern Museum zijn niet uitsluitend Duitsche werken vereenigd; naast
enkele Franschen, Hollanders en Italianen, vonden wij hier een tal tafereelen van
landgenooten, als Jacobs, Navez, Verboeckhoven, Van Schendel, Van Hove, Robert,
Van Regemorter, N. De Keyser, Van Kuyck, Karel Venneman en anderen; van Leys
toont men ‘eene Dorpsstraat in Holland’, in zijne eerste manier, en van Gallait ‘eenen
Monik, die eetwaren uitdeelt’. Doch, in weerwil dier namen, maakt er de moderne
Belgische school een armtierig figuur; 't is alsof het toeval hier het middelmatigste
had vereenigd van al wat onze artisten hebben voortgebracht, en, alles samengenomen,
zal het Belgisch aandeel in de Nieuwe Pinacotheek geenen hoogen dunk van onze
tegenwoordige kunstvaardigheid opwekken.
Van den Vlaamschen schilder Ivo Vermeersch moeten ééne of meer schilderijen
in het Museum hangen, die het ons spijt niet te hebben ontdekt. Het moest een man
van talent zijn, te oordeelen naar de hooge ach-
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ting, die hij te Munchen genoot, wat vooral uitscheen bij gelegenheid van zijn waarlijk
droevig einde. Vermeersch, in 1811 te Maldegem (Oost-Vlaanderen) geboren, kwam
vroegtijdig naar Gent, ging er op de Academie, en ontving er lessen van de schilders
Poelman en P. De Noter. Hij muntte vooral uit in het vak van stadsgezichten en
ruïenen, en, aangetrokken door de schilderachtigheid der Rijnoevers, ondernam hij
eene reis naar Duitschland, kwam tot in Munchen, en vestigde zich daar voor goed
na zijn huwelijk met eene bevallige Duitsche vrouw, Amalia von Dahl. Met de
vriendschap van Koning Ludwig I vereerd, die zijn talent zoo hoogschatte, dat hij
hem tot zijnen hofschilder benoemde, moest Vermeersch zich bijzonder gelukkig
gevoelen; maar dit geluk was maar van korten duur! De vrouw, die hij zoo zeer
beminde, stierf in 1852 na eene ziekte van weinige weken, en hij zelf, door eene
lichaamsberoerte getroffen, gaf eenige uren na haar den geest. Diep was de ontroering
te Munchen bij dit dubbel ongeluk; daarvan getuigde de ontzaglijke stoet, die de
lijken naar de laatste rustplaats volgde. De Koning, die dadelijk last had gegeven de
wezenstrekken van beide overledenen in pleister af te drukken, liet zich op de
begrafenis door eenen zijner adjudanten vertegenwoordigen.
Op het nieuwe kerkhof te Munchen, een der schoonste van Duitschland door zijne
ontelbare en kunstvolle praalgraven, waaronder ettelijke in marmer en zelfs in brons,
verrijst in de voornaamste laan het grafgevaarte van Vermeersch, dat in 1854 reeds
werd opgericht. Het werd uit grijs Tyroler marmer gemaakt, en in eene nis ontwaart
men de wit marmeren borstbeelden van den betreurden artist en zijne vrouw,
ongemeen schoone voortbrengsels van den beroemden Halbig, leeraar
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van beeldhouwkunde aan de academie van Munchen. Onder het traditioneele schild
der kunstoefenaren, werd het opschrift geplaatst, waaruit wij de twee volgende regels
opteekenden, die deze treurige historie in roerende kortbondigheid aan den
kerkhofbezoeker vertellen:
Hier ruhen vereint im Tode wie im Leben
.................
Sie starben beide d. 24 Mei 1852.

Des avonds te Munchen.
Wij kunnen maar niet aannemen, dat de burger van Munchen een huiszitter zij. Reeds
weet men, in welke maat de verleidelijkheid van het smakelijke bier
aantrekkingskracht uitoefent op de bevolking; want stellig gaat, na het dagwerk, het
grootere deel daarvan zich in de ‘Brauerei’ en ‘Restauration’ verdringen. Doch geloof
niet, dat de mannen zich egoïstisch toonen: vrouwen en dochters zijn des avonds
veelal van de partij, en hierdoor bekomt het uitzicht der bierhuizen eene bijzondere
levendigheid en opgewektheid. De eikenhouten herbergtafel vervangt zoo voor velen
den gemoedelijken haard; een of meer huishoudens vormen daar eenen krans, en
lustig zet men zich aan het avondmaal. Weder zullen wij eene verschooning zoeken
voor dit gebruik, in het feit, dat in elke ‘Restauration’ u eene ruim voorziene spijskaart
wordt voorgelegd, eene litanie van verscheidenheden, en bij ondervinding mogen
wij bevestigen, dat de zoo hooggeroemde ‘cuisine française’ thans op vele plaatsen
door de smakelijke handigheid der Duitsche koks de loef wordt afgestoken. Doch
de keuze van den Duitscher blijft in den regel beperkt: ‘Wurst mit Sauerkraut’ hoort
gij honderden malen rondom u vragen; ‘Gansenbrat’ is er als de
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echo van, en wanneer gij daar de echt Duitsche lekkerbekken hunne portie
‘Gansenleber’ devotelijk ziet verorberen, o dan! dan moet de meest fletsche maag
zich geprikkeld voelen, zóó smakelijk en genotvol weten zij het naar binnen te
werken!
Dit is de avond der positivisten; natuurlijk beschouwen wij dit deel van het
volksleven enkel langs zijnen stoffelijk-schilderachtigen kant: of nu de strenge
zedenpredikers er hunne rekening bij vinden, hebben wij den tijd niet te onderzoeken.
Verhaasten wij ons hierbij te voegen, dat stellig de andere helft der bevolking den
avond in intellectueele uitspanning gaat doorbrengen, zoo druk maakt zij gebruik
van de daartoe bestendige gelegenheden. Munchen bezit drie schouwburgen: de
Opera of ‘het Hoftheater’, den Residenz- en den Volksschouwburg. Eerstgenoemde
verheft zich op de ‘Max-Jozefsplatz’, met een portiek van acht Corinthische zuilen,
en in de kap daarboven ziet men fresco's naar den alom pralenden Schwanthaler; de
zijdegevel ontwikkelt zich op eene verre lengte in de ‘Maximilianstrasse’; het is de
grootste schouwburg van Duitschland: hij kan 2500 toeschouwers bevatten.
In de Opera was eene voorstelling van den ‘Freyschütz’ aangekondigd: hoe zouden
wij de gelegenheid laten voorbijgaan om dit bij uitstek nationaal zangspel eens door
Duitschers te hooren vertolken? Gierig over onzen tijd, dachten wij, des morgens,
bij het regelen van ‘onzen dag’, al heel breed en voorzichtig te handelen, met te
bepalen, dat wij een kwartier vóór het openen van het bureel op onzen post zouden
zijn; voor een stuk dat duizenden malen reeds was gespeeld en vooral in eene zaal
voor 2500 menschen - zoo redeneerden wij - kon er toch wel geen gevaar bestaan,
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dat onze twee persoontjes niet zouden binnengeraken.
Zoo was dus besloten, en met gerust toeristengeweten togen wij uit voor onze
morgenwandeling; het kon zoo wat na acht uur zijn, toen wij, door de
‘Maximilianstrasse’ kuierende, aan eene der zijdeuren van de Opera eene ongewone
samenscholing ontwaarden. Wat mocht op dit vroege uur al die luî daarheen brengen?
Misschien het orkest- en korenpersoneel, dat ter repetitie komt? De hoop was wel
wat groot daarvoor, maar misschien toch.... voor eenen schouwburg met 2500 plaatsen.
Doch langzaam aan wordt de schaar grooter en grooter; wij steken de straat over op
verkenning, en vernemen tot onze niet geringe verbazing, dat men hier reeds ‘queue’
maakt om kaarten voor de avondvertooning.... En dit voor den ‘Freyschütz’, een
stuk, dat elk Duitscher van buiten kent! Ligt daarin wederom geen sprekend bewijs
van vurigen kunstzin?
Gelijk men wel denken kan, waren wij des avonds meer dan ons kwartier vroeger
aan den schouwburg, en wel bekwam het ons: weldra waren al de plaatsen van onder
tot boven bezet. Wat ons bijzonder trof, was de stilte, de fatsoenlijkheid, waarmede
elkeen in die zee van menschen zich naar zijne plaats bewoog; daar tot zelfs op de
volksplaatsen, niets van het gewoel en lawaai, dat bij ons in de schouwburgen heerscht
bij het in- en uitgaan en onder de pauzen; het gelijkt eene soort van deftige
ingetogenheid, als eene voorbereiding op de genietingen, die de kunst, gaat
verschaffen. En zoo tot aan den afloop der vertooning: geen mensch verroert, vóór
het laatste woord is gesproken, vóór de laatste toon heeft uitgeklonken.
Wij zaten misschien nog het stilst, verdiept als wij waren in waarlijk geene voor
ons gunstige vergelijkingen tusschen den staat van volksopvoeding bij ons te
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lande en dien der Duitschers, toen op eens de eerste tonen der ouverture oprezen.
Wie kent die wereldberoemde muziekbladzijde niet, zoo vol medesleepende melodie,
zoo karakteristiek van rhythmus, zoo vol heimelijkheden en fantastische beelden in
hare tooverachtig luidende tonen en akkoorden? En het heerlijk orkest van den
Munchener-schouwburg speelde dat stuk op eene wijze, zoo con amore, als wilde
het den grooten Weber dien avond eenen nieuwen lauwerkrans om het hoofd
strengelen.
De opvoering van het stuk was mede zeer voldoende; wel bezitten Berlijn, en
vooral Weenen, het puik der zangers; maar de troep van Munchen is waarlijk ook
wel bedeeld aan goede elementen; nevens eene voortreffelijke ‘prima dona’, lieten
zich daar een paar baszangers hooren, wier mannelijk volle stem als klokkentonen
de ruime zaal doorklonken. En men kan zich voorstellen, wat aan zulke inrichting
de ensemble-stukken worden, wanneer bij de stemmen der hoofdrollen het talrijke
korenheir zijne zorgvuldig afgeronde zangen en het orkest zijne keurig afgerichte
stem komen paren. Enkel in Duitschland kan de toonkunst tot zulken graad van
‘beschaving’ zijn gekomen.
En niet alleen in de schouwburgen hoort men goede muziek: onder de liefste
genoegens der zomeravonden mogen bepaald de tuinconcerten in de ‘Restaurations’
worden gerekend. Bij voorkeur gingen wij naar zulk eene inrichting op de
‘Maximiliansplatz’, met eenen kleinen lieven tuin, een sierlijk kiosk en een flink
symphonie-orkest. - Het was op 't einde van September; hoewel de avonden te
Munchen verraderlijk frisch kunnen worden, uit hoofde van de nabijheid der Alpen,
belette dit niet, dat wij er immer een talrijk gezelschap aantroffen, practisch toegerust
voor den heelen duur der
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muziekzitting, de heeren met den overrok, de juffrouwen met haar avondkapje.
Menige schoone zagen wij soms wel eens rillen, en zich met eene bevallige beweging
wat dieper in den mantel bergen; doch, weinigen verlieten den tuin voor het heele
programma was uitgevoerd. En, hier weder, met welke stille aandacht vereert men
de pogingen der artisten!
En zulke hooge belangstelling in herbergmuziek? wordt mij misschien gevraagd.
- Verschoon mij, lezer, belangstelling in keurig gekozen en keurig voorgedragen
stukken. En opdat gij mij niet van overdrijving zoudt beschuldigen, geef ik u te raden,
wien wij zoo te Weenen het orkest in eenen restaurationstuin zagen besturen? Niemand
anders dan Strauss, den kapelmeester der Oostenrijksche keizerlijke wacht, die daar,
met een zestal ordekruisen op de borst, de maat sloeg. Hier te Munchen was het een
voor ons, en zekerlijk ook voor u, niet gansch onbekende, die het orkest aanvoerde:
die taak werd vervuld door den ‘Kgl. Preuss. Musikdirector’ J. Gung'l, wiens
harmoniestukken thans de geheele wereld door worden gespeeld. Zulke gevierde
artisten vinden er niets vernederends in, aan het hoofd van een keurig muzikantenleger,
den smaak voor het schoone onder het volk te gaan verspreiden. Nog iets
opmerkenswaardig: de meeste lessenaars worden bezet door leden van de
regimentsmuziekkorpsen, in uniform, die bewijzen, dat zij met evenveel talent viool
en bas, als hunne blaasinstrumenten bespelen.
Onder andere fraaie stukken, die te Munchen werden voorgedragen, troffen ons
vooral de ‘Ouverture zur Oper die Huzarenwerbung’, van Doppler, en ‘Geschichten
aus dem Wienerwald’, allereigenaardigste compositie vol humor en zwier van
bovengenoemden Strauss; wij bevelen beide stukken in de aandacht onzer muziek-
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directors aan. Zekeren avond vergastte Gung'l zijn publiek op eene verrassing; men
was gekomen aan nr 7 van het twaalfledig programma: ‘Meditation über Seb. Bach's
I. Praeludium von Gounod.’ De kapelmeester legt den maatstaf neder, stemt eene
vedel en heft den boog tot teeken des aanvangs; de eerste tonen van het stuk ruischen
in de stilte des avonds zacht murmelend van de snaren eener harp: dadelijk gevoelt
men dat alleen onder de hand van een virtuoos zulke zuivere geluiden kunnen
ontstaan; nu legt Gung'l zelf den strijkstok op de viool, en daar vangt tusschen beide
speeltuigen een dichterlijk gekeuvel aan, vol van verrukkelijke klanken en
teeder-smachtende zuchten, - tusschen beide knappe artisten een wedstrijd, als 't
ware, om het diepst in het gemoed der aan hun spel gekluisterde toehoorders door
te dringen. Aan het coda kwam het orkest door eene zacht gelispelde begeleiding
nog meer de pracht der compositie verhoogen, en toen borst het publiek, dat daar
een kwart uurs geboeid en verrukt de eerbiedigste stilte had bewaard, plotselijk in
een luid bis-geroep uit. Of wij mederiepen! Gung'l liet zich niet lang bidden, en het
coda werd herhaald. - Hoe menigen avond, toen wij reeds lang in het vaderland terug
waren, ruischten de tonen van Bach's Praeludium, als een lied vol zoete herinneringen,
ons nog in de ooren!
O Munchen, welke heerlijke, rijkgevulde dagen hebben wij in uwe muren beleefd!
Nauwelijks gunden wij ons een zestal uren nachtrust, maar toch, hoe voelden wij
ons ‘munter’ bij dit zieleleven! Het lichaam verstaalde, als 't ware, onder het
intellectueel genot, dat ons van alle zijden, onder alle vormen, werd toebedeeld.
Mochten
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wij bij onzen kunstlievenden lezer den lust hebben opgewekt om ook eens Beierens
hoofdstad te bezoeken, dat hij dan schikkingen neme niet om ééne, maar verscheidene
weken er door te brengen; dan zal hij niet, zooals wij, die zooveel schoons al te
oppervlakkig en misschien nog meer schoons in 't geheel niet zagen, met wezenlijk
hartzeer zich verwijderen uit dit grootsche museum, dat Munchen heet.
Gent, November 1876.
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