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Van meet af
Brussel, 15 Januari.
‘C'est ça, la politique?’ vroeg mij, nog geen zeven en vijftig minuten geleden het
aanbiddelijke pruilmondje van de schoone, negentienjarige dochter van het Kamerlid
(‘je ne saurais pour un empire vous la nommer’ zou Musset hebben gezegd), wier
rozevingeren ik was gaan kussen in de ‘tribune de la questure’, aldaar ze voor 't eerst
eene Kamerzitting had bijgewoond.
‘C'est ça, la politique?’
Onder ons gezeid en elders gezwegen, ik geloof wel dat de vader van het goddelijke
kind (neem mij niet kwalijk, mevrouw!) met opzet dézen dag had gekozen, om aan
zijne dochter voor goed den lust te benemen, nog ooit naar de Kamer te komen.
Misschien heeft de man daar goede redenen voor....
De waarheid is, dat ik, in mijne lange carrière, geene zitting heb bijgewoond als
deze van heden. De vacantie was uit. Na drie weken kwamen wij weêr bijeen. En
wij deden het met ijver: wij hadden het immers, voor heden, en morgen, en
overmorgen, en ik weet niet hoevele maanden nog, zoo druk! Daar was de militaire
wet. Daar was de grondwetsherziening. Daar was....
‘C'est ça, la politique?’
Waarlijk, ik bloosde bij de vraag uit het bovengemelde maar aanbiddelijke
pruilmondje. Immers, ik behoor er toch bij, - al is het maar als phonograaf, als een
heel geestige phonograaf... Maar vandaag was het zoo erbarmelijk saai!...
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Daar was, nochtans, de heer Woeste. De heer Woeste werd onlangs aangedaan door
een tram. Eene gansche maand moest hij, vanwege de kwetsuren, binnen de
ziekenkamer blijven. Hij deed het op de meest-sympathieke wijze der wereld, schreef
brieven naar den wattmann die hem overreden had, klaagde zijne ‘gewone
onoplettendheid’ aan. Eigenlijk dankte de heer Woeste den hemel, omdat het onder
de vacantie gebeurd was. Heden was de vacantie uit, en de heer Woeste natuurlijk
genezen. Eene Kamer zonder Woeste? Deze werd natuurlijk, zoo van links als van
rechts uitbundig gelukgewenscht, toen hij, kwart voor tweeën, de zittingzaal
binnentrad... Maar de congratulaties mochten niet lang duren. Nauwelijks was men
bijeen, of voorzitter Schollaert vroeg, of men niet beter zou doen, maar weêr
onmiddellijk uiteen te gaan.... En men deed het, of beter gezeid: de Kamer stuurde
al de outsiders heen. Zij wilde alléén zijn, alsof zij iets onbehoorlijks in den zin had.
Eigenlijk wilde zij over haar eigen budget stemmen, iets wat den Belgischen burger
niet aangaat... En aldus werd zelfs de dochter van het Kamerlid, derwelke rozevingeren
ik, nog geen zeven en zestig minuten geleden, kussen mocht, aan de Kamerdeur
gezet....
Om drie uur, acht en veertig minuten, herbegon men. En.... ‘C'est ça, la politique?’
Mijnheer Lamborelle heeft het over het Rekenhof. De heer Bastien wil er een duo
van maken. Maar men wil eerst een paar nieuwe Kamerleden instellen, en, zoowaar,
men doet het.... De heer Levie, minister van justitie, legt een ontwerp van wet neêr.
Alsof er nog niet genoeg waren!... De heer Buyl uit eenige protestatie. Men hoort
ingewikkelde colloquia.....
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- ‘C'est ça, la politique?’
..... Gelukkig zijn er nog dagen, na dezen eersten zittingsdag!.....
N.R.C., 16 Januari 1913.
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De Vlamingen en de legerhervorming
Brussel, 19 Januari.
Ik weet niet of het de separatistische beweging in het Walenland is, die aan de
Vlamingen eene deugd heeft geschonken, dewelke hun vooralsnog ontbrak, of althans
in hunne gelederen veel zeldzamer was, dan ze, tot mijne verbazing, hedenochtend
in hooge mate bleek te bestaan. Ik bedoel: tucht, en meer in het bijzonder geestelijke
tucht. O, van optochten inrichten, van meetings houden, van elken vorm der
manifestatie, der ‘beweging’, hadden wij, het heeft meer dan eens gebleken, zou ik
meenen, wèl verstand. Maar juist ons enthousiasme, ons teveel aan geestdrift, hield
in zich een bestanddeel, dat veel in de actie verijdelde. Wij ‘bewogen’, maar soms
zoo ondoelmatig! Zoo dikwijls kwam het voor dat, het eerste vuur eenigszins gedempt,
de vraag rees: wat heeft men nu bereikt? En dan moest men wel het hoofd schudden:
weêr had het gebrek aan orde, aan macht ook, aan tucht in een woord veel moeite
nutteloos gemaakt....
Maar daar schijnt wel verandering gekomen, de reuzenmeeting van hedenochtend,
waar de Vlamingen erkenning van hun recht eischten in het leger, de eindelooze stoet
die eraan voorafging, niet minder dan een half uur duurde, en, naar een rekenmeester
mij verzekert, uit niet minder dan tienduizend menschen bestond, dit alles verliep
met eene wilsbewustheid, die, verre van warmte uit te sluiten, deze kanaliseerde, en
haar aldus meer kracht, meer draagkracht en meer drukkingskracht, bijzette. De
meeting was dan ook veel beter ingericht, het programma der vergade-

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 6. Nieuwe Rotterdamsche Courant januari 1913 - november 1913

15
ring met meer overleg en meer stiptheid vastgesteld dan gewoonlijk, zoodat elk
argument op zijne plaats kwam, eene geestelijke lijn de onderscheiden redevoeringen
geleidelijk verbond, en de menigte, niet meer beduusd door stroomen overtuigde,
maar onsamenhangende welsprekendheid, met klaarheid heel de vraag kon overzien,
zonder zijn geestdrift overrompeld te gevoelen door den chaos van dooreengeworpen
feiten en denkbeelden.
En nochtans waren de sprekers, het weze met allen eerbied gezeid, niet hetgeen
men ‘kopstukken’ noemt. Allemaal zeer overtuigde en zelfs zeer begaafde jongens,
maar.... geen enkel Kamerlid. En gij weet nochtans, hoe Vlaamsche Kamerleden
zich anders gretig den volke vertoonen, hoe graag zij het door hun woord
medesleepen!... Maar ziet ge wel: in zake legerwet dient men voorzichtig te zijn;
temeer dat sommige onzer volksvertegenwoordigers het bij den volke verbruid
hebben. Ging het niet zoover, dat drie liberalen - Persoons, Buysse en Pécher -, anders
wel onder de minst-verdachten, amendementen op het wetsontwerp hadden
neêrgelegd, die de Vlamingen allesbehalve bevredigend vonden, en bedreef de heer
Franck, ja zelfs Franck, de onvoorzichtigheid niet, Persoons, Buysse en Pécher bij
te treden, waar dezen zich tevreden stelden met betere kennis van het Fransch bij
officieren en militaire artsen, en beter onderricht in het Nederlandsch in de
verschillende militaire scholen?....
Een groep katholieke flaminganten, Van de Perre en Van Cauwelaert aan het
hoofd, waren weliswaar verder gegaan: zij zouden, heette het, de verdeeling van het
Belgische leger in Vlaamsche en Waalsche regimenten eischen. Maar zij hadden
eraan toegevoegd, dat dit eerder eene beginse-

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 6. Nieuwe Rotterdamsche Courant januari 1913 - november 1913

16
lenverklaring was, en... dat zij vreesden zich tevreden te moeten stellen met wat de
heeren Persoons, Buysse en Pécher vroegen, en wat hun vermoedelijk zou worden
toegestaan. En nu verneem ik wel uit goede bron, dat minister de Broqueville, als
iedereen maar genoeg op zijn poot speelt, er misschien in toe zou stemmen, zoo niet
het gansche leger in Vlaamsche en in Waalsche regimenten, maar dan toch elk
regiment in Vlaamsche en Waalsche compagnieën te splitsen; de Vlaamsche
Katholieke Kamerleden hebben echter eveneens verkozen, zich op de
monstermanifestatie van hedenochtend niet voor te doen, - althans niet als sprekers,
wat men anders van hen toch wel verwachten mocht....
Wat de socialistische Vlaamschgezinden aangaat: dezen bekommeren zich veel
minder in deze om de taalkwestie, dan om den grond-zelf der zaak. Zij willen nog
alleen en hoofdzakelijk, een volksleger, zonder dwang, op zijn Zwitsersch. Daarna
zal men de taalvraag wel oplossen. En zoo komt het dat Kamiel Huysmans, anders
een getrouwe van Vlaamsche volksvergaderingen, zich ditmaal niet eens had laten
verontschuldigen.
Dit alles wil niet zeggen, dat het Vlaamsche volk, om het nu wat kras uit te drukken,
door zijne vertegenwoordigers zou zijn bedot. Allen zijn het integendeel eens, dat
de Vlaming in het leger onrecht lijdt. En dit zal ik, na de brieven, die ik er hier aan
wijdde, wel niet meer moeten bewijzen. Maar de socialisten willen geen lapmiddeltjes
voor iets, dat zij in de kern slecht achten te zijn. De liberalen - enkelen althans willen niet méér vragen dan zij zeker zijn te zullen bekomen. En de katholieken
eischen véél meer,... om dan toch iets
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te verkrijgen. Sommigen, in de drie partijen, houden het er trouwens voor, dat de
verdeeling van het leger in geheel-Vlaamsche en geheel-Waalsche regimenten het
scheuringsideaal van de wallonisanten in de hand zou werken. Dezen zouden aldus
redeneeren: ‘gij hebt aan de Vlamingen de militaire scheiding gegeven, daardoor
alleen erkent gij het goede recht der administratieve splitsing.’ Zoodat de Vlamingen
per slot van rekening de beste propagandisten zouden heeten te zijn voor de
aanhangers van Destrée, en per slot van rekening de eventueele verantwoordelijkheid
zouden dragen, indien de splitsingeischen der Walen tot troebelen aanleiding mochten
geven.... Het gevaar hiervan hebben velen ingezien, die meer met de politiek
vertrouwd zijn. Daarom is de wensch van den katholieken blok, waar ik het hierboven
over heb, niet meer dan platonisch; die heeren zullen waarschijnlijk al heel tevreden
zijn, als in de wet de noodzakelijkheid der kennis van beide talen voor officieren en
krijgsdokters zal geschreven staan, zooals het liberaal amendement voorstelt. En kan
men er den minister toe brengen, de tweetalige regimenten, ook in het Walenland,
te verdeelen in éentalige compagnies, dan zal men zeker het hoogste bereikt hebben,
wat men hopen mag. En ook misschien het beste. Want, zooals ik u vroeger al zei,
het vermengen van Walen en Vlamingen in eenzelfde regiment kan niets dan goede
gevolgen hebben, mits gelijke behandeling, ook in opzicht der taal, van Vlamingen
als van Walen. Werpt die wisselwerking voor het oogenblik de vruchten niet af, die
men er beslist van mag verwachten, dan is het juist omdat de Vlamingen minder-goed
behandeld worden. Het tot stand brengen van éentalige compagnies zou daar
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nu volledige verbetering van verzekeren, en tevens het samenleven van Walen en
Vlamingen niet verhinderen. Blijft natuurlijk de vraag der commando's. Maar ik
schreef u reeds dat het waarlijk te vergedreven Prinzipienreiterei zou zijn, hierin
Vlaamsch te gaan eischen voor de Vlamingen. Een bevel is immers anders niet dan
een signaal, waar zelfs de eigenlijke beteekenis van afslijt, en dat alleen dient om
iets als eene reflex teweeg te brengen. Gaat men nu twee signalen voor slechts
éenzelfde reflex gebruiken, dan verwekt men natuurlijk verwarring...
Het spreekt van-zelf dat ik, met dergelijke, koelbloedige redeneering op de meeting
van hedenochtend minder welkom zou zijn geweest. Deze was nu, ik herhaal het,
wel heel degelijk ingericht, en met evenveel geleidelijkheid als degelijkheid
behandelden bij beurte Julius Hoste zoon de ondoelmatige taalregeling in het leger,
mr. Lambrichts het onderwijs in de onderscheiden krijgsscholen, mr. Weylen de
taaltoestanden en dr. Doussy de geneeskundige toestanden die in het leger heerschen,
mr. Van Dieren de Vlaamsche taalrechten in verband met een degelijke
landsverdediging, off. Sevens de volksbeweging voor Vlaamsche en Waalsche
regimenten en mr. Van Roy de gedane voorstellen; wel wisten mr. Alb. Deswarte
en Fr. Reinhard, die de besprekingen samenvatten, de geestdrift ten top te doen
stijgen. Maar juist vanwege dien geestdrift zou men, met alleen-praktische voorstellen,
misschien minder welgekomen zijn geweest... Op al het vertelde ga ik hier niet in:
ik zou in herhalingen vervallen. Door hier trouwens de motie over te drukken, die
algemeen bijgetreden werd, mag ik het er voor houden dat gij hieromtrent voldoende
zijt ingelicht. Zij volge dus:
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‘De Volksvergadering door den Vlaamschen Volksraad en het Legerkomiteit den 19
Januari 1913 te Brussel belegd en waar duizenden Vlamingen van elke gezindheid
en uit alle gewesten van het Vlaamsche land vereenigd zijn;
Drukt hare vaste overtuiging uit dat wetsbepalingen onontbeerlijk zijn om het
taalrecht der Vlamingen bij het leger te waarborgen;
Vordert alle vertegenwoordigers van het Vlaamsche Volk in de twee wetgevende
Kamers dat zij de hun voorgelegde militiewet onvoorwaardelijk zouden afstemmen
indien er niet uitdrukkelijk in bepaald wordt dat:
1o. de soldaten van de Vlaamsche gewesten zullen ingelijfd worden in regimenten,
die in het Vlaamsch bestuurd, gedrild, onderricht en aangevoerd worden, de soldaten
van de Waalsche gewesten in regimenten, die in 't Frans bestuurd, gedrild, onderricht
en aangevoerd worden;
2o. op straf van nietigheid, zullen alle militaire overheden zich van het Vlaamsch
bedienen in al hunne betrekkingen met de besturen en personen in de Vlaamsche
gewesten gevestigd en met de manschappen uit die gewesten komende.
Wijst op de dringende noodzakelijkheid al de militaire onderwijsgestichten
herinterichten met het oog op het gebruik der Nederlandsche taal als voertaal van
alle onderwijs aan Vlamingen te verstrekken;
Teekent verzet aan tegen elke handelswijze, strekkend om een andere oplossing
dan hooger bedoelde te betrachten;
Geeft aan het bestuur van den Vlaamschen Volksraad en aan het Legerkomiteit
opdracht om een bestendig bureel samen te stellen belast met het wachthouden
gedurende
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gansch den loop der aanstaande besprekingen in de Wetgevende Kamers en met het
inrichten in gansch het Vlaamsche land, van eene krachtige propaganda ter spoedige
bereiking van het Vlaamsch ideaal van volkomen taalgelijkheid op militair gebied.’
Met dat al, en niettegenstaande hare ondoelmatigheid, eene vergadering die
onbetwistbaar getuigt van een grooten, machtigen volkswil, die zich meer en meer
laat leiden door tucht. En daar kan niets dan goeds van worden verwacht, zelfs als
men nu en dan eene kleine dwaling heeft aan te stippen.
N.R.C., 21 Januari 1913.
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De herziening?
I
Brussel, 23 Januari.
De heer de Broqueville, die voorzichtig blijkt te zijn, is geen loods die de haven
uitvaart zonder windhoogte genomen te hebben. Voor hij zich in volle zee waagt,
wenscht hij zijn vaart de beste kansen te verzekeren. Gisteren, heette het, zou hij van
wal steken. En zijne vrienden, die volle vertrouwen hebben in hem, lieten reeds
hooren: gij zult zien hoe wij tusschen al de hinderpalen heen den breeden pekelplas
zonder de minste averij bereiken... Het moest dus gisteren al gebeuren. Maar de heer
de Broqueville heeft eerst willen weten hoe het stond met wind en weer. En daar
Boreas-Mansart, niet meer dan Zephir-Delport, veel gevaar schenen te voorspellen,
heeft de heer de Broqueville het heden gewaagd. Hij is uitgevaren, en.....
‘Uitgevaren’ is een dubbelzinnig woord. Men kan iets uitvaren; en men kan ook
tegen iets uitvaren. Waar het Belgische politiek aangaat, moet men deze tweede
beteekenis nooit uit het oog verliezen. Integendeel, zal ik nu maar eens zeggen. De
heer de Broqueville is echter onze eerste minister, en als zoodanig, vaart hij liefst
tegen niets of niemand uit, en houdt het met de beteekenis van: buiten iets, naar iets
varen; buiten het nauw, b.v., waar de oppositie hem in vast heeft gezet, naar de
verwezenlijking van het programma, dat hem aan het bewind moet houden. Ik mag
u verzekeren dat zoo'n vaart geen kinderspel is, en dat men de vrije zee niet bereikt,
dan
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tusschen allerlei zandbanken, dewelke....
De socialisten zullen het mij voor heden niet kwalijk nemen, zoo ik ze, in 't
voorbijgaan, met zandbanken vergelijk. Want zij zullen het zich-zelf wel bewust zijn
geweest, hedenmiddag die rol gespeeld te hebben. Maar dan, natuurlijk, in actieven
zin, in den zin van zeer bewusthandelende, van agressief-strijdbare, van
vrank-op-den-man-afstuwende zandbanken, die....
Mevrouw, ik bid u, dwing mij niet deze onzalige beeldspraak vol te houden! Na
de nogal woelige Kamer-vergadering, die ik daareven heb bijgewoond, heb ik al last
genoeg met het samenhouden en bondelen mijner indrukken, en met de
diepzinnigheden die ik er onderweg aan vast heb geknoopt, om van u te bekomen
dat gij mij niet verder zoudt dwingen, mij in symbolische figuratie uit te drukken,
die trouwens in nonsens uitloopt, en dat ik u mag gaan vertellen als een eenvoudig,
zij het dan ook geestig journalist, die u per slot van rekening, gij zult het toegeven,
niets meer verschuldigd is dan een bondig Kamerverslag.... Ik begin al.
Na de, nogal ontgoochelende, zitting van gisteren, heeft minister de Broqueville
heden eene declaratie afgelegd aangaande de herziening van artikel 47 der Grondwet.
Zijne bedoeling is zeer zeker geweest, diepen indruk te maken. Van aanvang af luidde
het, met vaste omschrijving van de hoofdgedachte (een coquetterie, en tevens eene
eerlijkheid die den premier eigen zijn): ‘De regeering heeft al gezeid wat zij in zake
herziening dacht. Zij heeft verklaard dat zij een voorstel tot revisie niet in overweging
wilde nemen, zoo zij niet stond voor een voorafgaand vergelijk aangaande vorm der
kiesformaliteiten. Wat heeft
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men hierop geantwoord? Men heeft ons met algemeene staking bedreigd. Nochtans
is alle obstructie tijdverlies. ook de liberale pers....’
Nauwelijks had de minister van liberale pers gesproken, of het was gedaan met
het aandachtige luisteren. Onheilspellende uitroepingen gaan op. Welke zijn die
bladen? De Broqueville noemt er drie, waaronder de ‘Etoile Belge’. Een
vooruitstrevend liberaal keurt ze smadend af. Het geeft moed aan de uiterste
linkerzijde, en het spel der banderillos begint. Weldra staat de heer de Broqueville
bekranst met bloemen van rhetorike, die niet altijd goed rieken, maar die altijd
steken....
Minister de Broqueville biedt zijn stierenborst, neen, zijn plastron van kranig en
keurig schermmeester. Hij koestert blijkbaar de illusie, dat men hem zijne elegante
demonstratie voort gaat laten zetten. En hij argumenteert, en hij discussieert, en stoot
nu eens zijn fleuret aan een strakken arm rechtuit, en effaceert zich plots in eene
gratievolle ‘feinte’.... Maar hij is aangerand door een goede tien socialisten, de
allerbesten vandaag, al hebben zij weinig verstand van fijne schermkunst; en zelfs
de heer Hymans komt hem, op een gegeven oogenblik, een duw in de lenden geven,
die releveert van het jioe-sjitsoe.....
Maar dit wordt weêral beeldspraak, mevrouw, gevaarlijke beeldspraak. Mag ik
het erbij laten, en zeggen dat de argumenteering van den premier liep over deze drie
punten (liep echter, gelijk een aal loopt die een Bollandsch betoog zou willen houden):
1o. voor wij aan herziening kunnen denken, moet gij ons zeggen welk nieuw kiesstelsel
gij ons voorstelt en moeten wij onderzoeken of wij daarop
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in kunnen gaan; 2o. eenmaking der kieswetten voor staat, provincie en gemeente zou
intusschen de herziening onnoodig maken; 3o. het is in elk geval niet onder het
dreigement van eene staking, waarvan enkelen onder de socialisten bekend hebben
dat zij niet vreedzaam kan zijn, en na een triumph als van 2 Juni, dat wij aan een
in-overweging-nemen kunnen denken....
Mevrouw, gij die mijne brieven met zulken aangehouden ijver leest, gij weet hoe
dikwijls al ik u hierover geschreven heb!.... Nu had ik daar prachtige overwegingen,
en fonkelnieuwe, op gevonden, toen ik daareven van de Kamer kwam. Maar hebt
gij eraan gedacht, dat dit debat nog lang kan duren, en dat ik alle gelegenheid zal
hebben, die overwegingen, hier en daar, op de beste plaatsen, als diamanten in eene
keizers-kroon te plaatsen in het gebouw dat ik, aere perennius, aan de problematieke
herziening aan 't wijden ben? Houd mij dan ook, bid ik u, die bespiegelingen ten
goede, en luister liever naar den heer Anseele.
De heer Anseele is woedend, en als hij in dien toestand verkeert is hij prachtig.
Zijn uitzicht is nooit heel vriendelijk, en het blijft arrogant, zelfs als het vriendelijk
is. Tenzij de heer Anseele - ik noem hem ‘den heer’ om hem te embêteeren - zich
gezellig onder vrienden gevoelt, zijne aangeboren oolijkheid, zijn Uylenspiegelsgeest
naar boven voelt komen. En dan is hij van grootsche prettigheid, van eene volksche
uitbundigheid, van eene schalksche Gentschheid, die....
Maar vandaag kan worden gezegd, dat de heer Anseele allesbehalve vriendelijk
gezind was. Hij houdt niet veel van den heer de Broqueville. En het zou vandaag
blijken.
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En hij is dan ook eene dier gloeiende redevoeringen begonnen, die....
Hij is ze ‘begonnen’, mevrouw, die zooveel belangstelt in de Belgische politiek.
Mag ik er u het verslag van onthouden tot hij ze morgen ‘voleindigd’ heeft?....
N.R.C., 24 Januari 1913.

II
Brussel, 24 Januari.
Het zal eerst vanavond zijn, dat wij met eenige zekerheid zullen kunnen zeggen, hoe
de verklaring van den heer de Broqueville door de onderscheiden partijen werd
ontvangen. Wel loopt hij van hedenochtend af de groote excommunicatie op van ‘Le
Peuple’,... hetgeen u wel niet zal verwonderen. Anseele echter, die in naam van den
socialistischen Kamergroep spreekt, zal slechts vanmiddag zijn gisteren begonnen
rede voleindigen. Daarop zal, heet het, Woeste het woord nemen - en het belooft ons
een aardig schouwspel, den ouden heer het meervoudig stemrecht, ‘formule d'
aventure’ volgens de Broqueville-zelf, te zien verdedigen, hij die vroeger voor
algemeen kiesrecht heeft gestreden. Waarna misschien nog de heer Hymans ons den
indruk der meer-behoudsgezinde liberalen komt mededeelen: onbetwistbaar een
hoofdmoment in het debat, vermits van die tegen-verklaring de zege der regeering
of de
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triumph der socialisten afhangt.
Intusschen kunnen wij, op eigen houtje, toch al eenigszins de taktiek nagaan, die
de regeering zich voorstelt in deze te volgen. Einddoel is: tijd winnen tot bij de
eerstvolgende verkiezing. En daar vindt de heer de Broqueville twee hoofdmiddelen
op.
Neen, zegt hij, alles is niet volkomen in den haak; daar kan wel iets beters op
gevonden. Ligt echter het redmiddel in zuiver en enkelvoudig kiesrecht zonder meer,
zonder de minste organisatie? Het is op zijn minst een gevaar, dit te beweren. Is
meervoudig stemrecht daarentegen wel degelijk de duivelsche uitvinding, waar men
ze voor houdt? Maar niemand meent dit in vollen ernst; meervoudigheid heeft immers
zijn goede zijde, al kan het zeer zeker aanleiding geven tot geknoei.... Het komt er
dus op aan, eene formule te vinden, die iedereen, met wat water in ieders glas wijn,
bij zou kunnen treden. Ware het nu wel niet wat heel voorbarig, de herziening bij te
gaan treden, voor wij het over dergelijke formule eens zijn geworden? De regeering
oordeelt, dat zij tot iets de hand niet leenen kan, vooral niet onder het dreigement
eener staking, die een revolutionair karakter draagt, en heel ons sociaal en
oeconomisch leven in gevaar kan brengen....
Gij ziet het: het herinnert aan het sluwe ‘On pourrait causer’ van minister
Helleputte. Gezel Vandervelde deed het gisteren opmerken, zei dat hij persoonlijk
niet beter vroeg dan dergelijk onderzoek naar de beste formule in bespreking te zien
brengen, maar maakte er attent op, dat de heer Helleputte afwezig was, juist op het
oogenblik dat het gesprek moest beginnen.
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Is, trouwens, de grondwetherziening wel zoo erg noodig om de, ook door mij,
gewenschte hervorming in ons kiesstelsel te brengen? vroeg verder de eerste minister.
En hij herinnerde eraan dat gelijkmaking der drie systemen, die gelden voor staat,
provincie en gemeente, de grondwet ongeschonden kan laten. Natuurlijk ging het
hoofd der regeering niet verder. Er viel geen ontwerp. Het was nauwelijks eene
vingerwijzing. Het was een, schijnbaar aarzelend, in den grond sluw tasten naar het
oordeel der liberalen. Want de eerste idee van dergelijke eenmaking, die grondige
wijziging kan meêbrengen, de meervoudigheid tot een minimum kan herleiden, de
evenredige vertegenwoordiging op rechtmatiger grond kan herinrichten, - die eerste
idee ging, zoo ik mij niet vergis, van de ‘Flandre liberale’ uit, het orgaan van het
Vlaamsche liberalisme, en werd, niet zonder gretigheid, door de gematigde linkerpers,
waar deze de staking ducht en het algemeen stemrecht naar socialistisch stelsel niet
absoluut voor het eenig-noodige houdt, overgenomen en ernstig in overweging
gehouden....
Gij ziet de dubbele strategische lijn der regeering: tijd winnen, en zich daartoe den
steun der liberalen verzekeren, dewelke op hunne beurt de socialisten ertoe bewegen
zouden, te onderhandelen. ‘Causons’, gelijk de heer Helleputte zegt....
Bij dat al ziet men het belang in van de rede, die de heer Paul Hymans uit zal
spreken, en kunt gij denken met welke nieuwsgierigheid zij door de buitenstanders,
met welken angst zij door de betrokkenen verwacht wordt. Want de rol die de liberalen
in deze hebben te spelen is er zeker eene zeer belangrijke....
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Jammer echter voor de regeering, dat Woeste voor Hymans aan het woord komt. Het
is olie op het vuur te gooien. En het wekt den indruk, dat de heer Woeste op het
huidige ministerie weêr eene drukking uitoefent, die het prestige van bedoeld
ministerie in onbevangen oogen niet verhoogen kan.
N.R.C., 25 Januari 1913.

III
Brussel, 24 Januari.
Het was al lang, dat ons het genot onthouden was eene redevoering van Edward
Anseele te hooren. Als eene ‘première vedette’, als de eerste groote rol van een
uitgebreid tooneelgezelschap, treedt hij nog slechts bij groote gelegenheden in
uitzonderlijke omstandigheden op. Was het niet dat men zijn brutaal, uitdagend, en
per slot van rekening eerbiedwekkend figuur nog elken dag in de Kamer zien kan want het feit, dat hij wethouder en.... tooneeldirecteur der stad Gent, behalve beheerder
der kolossale socialistische inrichtingen dier stad is, belet hem niet iederen dag naar
Brussel de Kamervertooningen bij te komen wonen, al is het meestal niet als spelende
rol, - dan zou men waarlijk gaan denken dat hij van het gezelschap geen deel meer
uitmaakt; dat hij zich, als eene Adelina Patti b.v. (hij, Anseele, zal de vergelijking
toch niet
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vernederend vinden, hoop ik!), terug heeft getrokken in zijne domeinen - voorloopig
nog ‘châteaux en Espagne’ - om alleen nog op te treden in.... weldadigheidsfeesten....
Want, als Anseele optreedt in de Kamer, dan is dat waarlijk voor ieder gevoelig
mens een genot, en daardoor voor zijne partij eene weldaad, die hij haar misschien
al te schaarsch bewijst. Anseele immers, is een wonder redenaar. Ik zeg niet: een
groot redenaar, want dat is toch nog iets anders. Het wekt een begrip, dat, onder
andere bestanddeelen, beschaving impliceert. En in dit opzicht bevat de Kamer
grootere redenaars dan Anseele: links een Hymans en een Franck; bij de socialisten
de prachtige Vandervelde, Destrée en zelfs Kamiel Huysmans; rechts Helleputte,
Van Cauwelaert en zelfs Woeste. Hymans is droog, zuiver-intellectueel en
imponeerend door eene onverbiddelijke en daardoor zeer machtige logiek. Franck
treft door gratievolle beminnelijkheid die verraderlijk is, en gevaarlijk, tot zelfs voor
zijne vrienden, (zij zeggen het zelf). Vandervelde paart aan groote gaven als geluid
en rythmus eene dialectische overrompelbaarheid (ik neem een brevet voor dit woord),
die hem niet alleen de aandacht, maar ook den eerbied van ieder verzekeren. De stem
van Destrée weet te donderen en te zingen, en de artiest die hij is kent woorden,
wendingen en beelden, die het onmiddellijk ‘doen’. Kamiel Huysmans bijt, en waar
hij niet bijten kan, krabt hij: gevallen aartsengel in het opvallend uitzicht dat, met
zijne koude hardnekkigheid en zijn louter-geestelijke passie, kan doen gelooven dat
hij van den daimoon bezeten is. Helleputte glimlacht en hamert, en doet het eene als
het andere onverbiddelijk. Frans van Cauwelaert..... maar wist hij dezer dagen aan
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stugge en degelijke Hollanders, die hij afschrikte en tot verzet opporde, niet tevens
uitbundig applaus te ontlokken? Voor wat Woeste betreft: hij is koud en geschoold
als Hymans; hij is niet sympathiek; maar kan, in de overwogene en
klassiek-samengestelde perioden eener rede, zulk geloof of zulke geslepenheid, zulk
doorzicht of zulke loosheid leggen, dat een vriend van mij, Herman Teirlinck, het
genialiteit durft te noemen; en ik heb groot vertrouwen in het oordeel van Herman
Teirlinck...
Nu worden al die, natuurlijke of aangekweekte, hoedanigheden, bij al deze zeer
belangwekkende redenaars, beheerscht door eene eigenschap, die ze niet buiten het
‘langage parlementaire’ doet gaan, dan als zij daar zelf plezier in vinden: nl. door
kultuur, door beschaafdheid. Bij Edward Anseele, geen spoor daarvan. Men noemt
hem: den volkstribuun; maar dan denkt men aan den Romeinschen ‘tribunus plebis’,
die iets als een diplomaat was, en zeker niet van zorgvuldige opleiding ontbloot zal
zijn geweest. Zoekt men, om in Rome te blijven, eene vergelijking in de Latijnsche
letteren, dan denkt men aan de redevoeringen uit Titus Livius tegenover die uit
Sallustius. Maar de helden van Sallustius, hoe natuurlijk ze ook wezen mogen
tegenover de rederijkers van Livius, blijven niettemin literaire voorbeelden, literair
zeer hooge voorbeelden... Kultuur, redekunde, literatuur: het zijn voor een Anseele
ijdele woorden. Zij zijn hem niet alleen vreemd: zij zijn de laatste zijner zorgen.
Zelfs logisch redeneeren - al is hij anders zeer intelligent - is bij hem ongewoon,
wendt hij slechts aan als het niet anders kan. Want als redenaar is hij beheerscht door
het Beeld, het keerende, het wentelende, het drastische Beeld. De
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vloed, de stroom, de cataract der overvloedige, der overtollige, der overweldigende
woorden, wordt beheerscht door het Beeld, door het levende samenstel der Beelden,
door de Visie, door het Visioen. Anseele is, als redenaar, een visionair. Terwijl hij
spreekt, ziet hij voor zijne oogen de breede en schelle tafereelen. En hij galmt ze uit,
hij gutst ze uit, hij gilt ze uit, als een bezetene, met lyrische drift, met lyrische woede....
En gisteren, en hedenmiddag is het weer zoo geweest. En waarachtig, het was
schoon.
Schoon, wel te verstaan, als men het met den oppervlakkigen indruk houdt, en den
dieperen zin niet na gaat speuren. Meer als eene invective is het niet, maar als
invective is het prachtig.
Vat men zulke redevoering samen? Ik zei het u reeds: zij is eene aanklacht, onder
vorm eener fresk in verschillende tafereelen. Men bemerkt er de heftigheid van, en
de felheid van de kleur. Daar zit, natuurlijk, eene gedachte achter, eene leidende
gedachte. Maar de gedachte, in muurschilderingen, is gewoonlijk nogal
gemeenplaatselijk. Zij geldt vooral door de uitbeelding, door de passie der
voordracht... Gisteren werd u hier, als feuilleton verteld over de kunst van Henry de
Groux. Nu zal ik maar zeggen: Edward Anseele is de Henry de Groux van ons
Parlement. En laat het aan u over, maar verdere gevolgen te trekken.
Ik kan het dus laten bij enkele volzinnen, die als het onderschrift zouden zijn van
weidsche paneelen. De heer de Broqueville's verklaring is eene oorlogsverklaring;
welnu, het zij zoo, en leve de algemeene staking. Als men kabinetshoofd is, ontmoet
men wel graag eens een lijk op zijn weg. De Trooz heeft er tegenaan geschopt; de
Smet
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de Nayer heeft erover gestapt; Berryer heeft er op 3 Juni zien vallen. ook de heer de
Broqueville wil bloed aan zijne zolen: hij zal er hebben. Gij zegt dat wij u bedreigen?
Bedreigt gij ons dan niet in ons dierbaarste rechten? En wij zouden niet mogen
tegenstribbelen? Gij wilt ons neerdrukken, en wij zouden ons best niet mogen doen
om recht te blijven?... Heel de wetgeving is tegen ons gericht. Gij sluit de grenzen
voor het vleesch, maar gij opent duizenden nieuwe herbergen, waar men ons alkohol
zal schenken. De nieuwe militaire wet zal onze kinderen vijftien maand in de kazerne
houden, de uwe echter slechts twaalf... Wij willen echter vreedzaam blijven: de
staking zal vreedzaam zijn. Dat vindt gij natuurlijk vervelend! Gij zoudt liever op
ons schieten. Het ligt immers in uwe traditie.... Want niet ons kan men beschuldigen,
niet inschikkelijk te willen zijn. Vragen wij u de onmiddellijke oplossing? Neen!
Zegt eenvoudig, gij heeren der regeering: ik zal de ontbinding stemmen, op
voorwaarde dat de verkiezing van 1914 de verkiezing der nieuwe constituante zij,
en dat de verkiezing van 1916 volgens het nieuwe regiem zoude gebeuren. (Neem
mij niet kwalijk, Mevrouw, dat ik, verslaggever, u en den heer Anseele op dit
oogenblik onderbreek; maar ik vind, ziet u, dat dit eene zeer bijzondere verklaring
is.) Maar neen (nu is weer Anseele aan het woord): de regeering wil de algemeene
staking. Welnu, gij zult ze hebben, vermits gij ze uitlokt. En zij zal grootsch zijn van
kalmte en van beslistheid. Dit is, moet gij weten, onze eerste georganiseerde staking.
Tien maanden reeds bereiden wij ze voor. Zij zal niet losbreken, als gij, ministers,
het niet wilt. Maar wij, werklieden, wij zullen onzen eigen
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wil weten te handhaven....
Woeste na Anseele, het is een koele etser-met-de-koude naald na den Belgischen
Michel-Angelo, die, helaas, Wiertz heet. Of te huidigen dage, met grootere genialiteit,
Henry de Groux, zooals ik daareven de eer had te zeggen, mevrouw. Ik sprak daareven
ook over de genialiteit van den heer Woeste. Zij steekt, zelfs Herman Teirlinck zou
het bekennen, ditmaal leelijk af bij de uitbundigheid van Anseele: iets als de teekening
van een huisgevel, door een architekt, naast een ‘laatst oordeel’... De rede van den
heer Woeste zat, voor de tegenpartijen, vol voetangelen. Want wat de heer Woeste
deed; het was niet de regeering verdedigen in haar behoud, het was veel meer, de
linkerzijde tegen haar eigene vorderingen vrijwaren. Hij bekende vlakaf, dat hij
voorstander van het algemeen kiesrecht geweest was. Hij gaat zoover te verzekeren,
dat hij er nog alle sympathie voor koestert. Maar sedert den tijd dat hij het verdedigde,
is er zooveel veranderd! Daar zijn, b.v., de socialisten gekomen, die ons beletten
eene gezonde demokratie door te drijven; eene demokratie die niet de koortsige passie
der gelijkheid in de hand werkt... Gij, linkerzijde, hebt gij trouwens al nagedacht wat
gij bij het afschaffen van meervoudig kiesrecht zoudt verliezen? Zoudt gij er uwe
oppermacht in de groote steden niet bij verliezen, o liberalen?... Gij zijt weliswaar
inschikkelijk. Met Helleputte zegt gij: ‘Causons’. Maar Helleputte ging wel heel ver,
toen hij dat ‘causons’ uitsprak: wij redekavelen maar al te veel in België. Wat men
moet doen: ons den tijd laten de goede formule te vinden, die van flink-georganiseerd
algemeen kiesrecht, en zonder dreigement. Intusschen houden wij het met meer-
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voudig stemrecht, zonder eenigen afstand der rechten die de verkiezing van 2 Juni
ons gegeven heeft...
Wij hebben het genoegen gehad, heden nog een goed deel der rede van den heer
Hymans te krijgen. Ik schreef u vanochtend over de verwachtingen, die deze rede
wekte. Die verwachtingen zijn niet beschaamd geweest. Want dit was inderdaad eene
uitmuntende rede.
Men vraagt ons niet, men vraagt u niet - aldus de heer Hymans tot de regeering zoo maar ineens het kiesrechtvraagstuk op te lossen. Men vraagt u alleen te beslissen,
of zij dient onderzocht. Wij, liberalen, antwoorden bevestigend, en treden daarom
de herziening bij. Wil het zeggen dat wij de socialisten en hun stelsel bijtreden? Dit
wil ik niet laten onderstellen: wij eischen eveneens politieke gelijkheid, maar
misschien onder anderen vorm. Daarom juist vragen wij u: geeft ons eene groote
parlementaire commissie die het kiesvraagstuk zou onderzoeken. (Weer ben ik het,
Mevrouw, die spatiëer. Gij raadt natuurlijk waarom.) Wel is het land kalm. Maar de
lange klerikale regeering heeft velen zenuwachtig gemaakt. Vergeet niet, dat dit de
vaderlandsliefde schokken kan, zoo van zulken toestand misbruik wordt gemaakt.
Ik ben (het is Hymans die spreekt, Mevrouw, maar gij weet natuurlijk dat ik het
hierin met hem eens ben), ik ben allerminst een voorstander van algemeene staking.
Maar daarom juist vraag ik (Hymans nl.) aan de regeering of zij, zonder daarom de
minste principieele toegeving te doen, of het geen pas zou geven, de zaak ter studie
te leggen, en ze aldus te voorkomen... En de heer Hymans herbegint daarop, het
vraagstuk ab ovo te bestudeeren. Wat zijn mij al die kamerleden knappe
embryologisten? Maar dan is toch Hymans onder de knapsten. Want embryologie,
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Mevrouw, zij bedoelt toch niet zoozeer de....
Maar ik ga afdwalen op het oogenblik, dat ik juist bijna niets te zeggen meer heb.
Immers, de heer Hymans gaat voor heden, na nog zeer interessante beschouwingen,
die echter geen rechtstreeksch verband houden met het vraagstuk, besluiten met deze
vaststelling: ‘Wat vraagt men? Niet meer dan een vraagstuk te onderzoeken! Wat ik
zelf zou verlangen is, dat het zoo spoedig mogelijk zou gebeuren, door samenwerking
van al dezen die van goeden wil zijn, en niet onder haat en het dreigement van twist
en tweedracht!’
Eene luide ovatie viel den heer Hymans te beurt. En....
Vanochtend zag ik gretig naar de reden van den heer Hymans uit.
Vanavond zie ik gretig naar het antwoord van de regeering uit.
Maar daar zal ik tot midden der volgende week moeten op wachten....
Misschien kom ik er echter toe, u morgen van die overwegingen mede te deelen,
dewelke... Gij hebt mij al begrepen, Mevrouw.
N.R.C., 26 Januari 1913.
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IV
Brussel, 25 Januari.
Mijn brief van gisterenavond was al te lang geworden (waarbij komt dat ik honger
had: een journalist is ook een mensch nu en dan), dat ik er nog, als coda, de
beschouwingen aan vast hadde geknoopt, die gewichtige overpeinzingen mij in de
pen hadden gelegd. Ik schreef u dan ook, dat het voor vandaag zou zijn. Ik houd
woord.
De algemeene indruk is, dat wij met de halve redevoering van Paul Hymans (want
Woensdag wordt zij voortgezet, en dan vernemen wij misschien wat hij denkt van
het dreigement eener staking) een heel eind vooruit zijn gekomen.
De Broqueville had gezeid: wij kunnen een grondwetshervorming niet in
overweging nemen zoolang wij niet de onderscheidene kiesformules hebben
onderzocht. ‘Le Peuple’ wilde van die verklaring alleen onthouden, dat de minister
de onmiddellijke herziening niet wilde toestaan, en slaakte oorlogskreten. De liberale
pers was veel bezadigder in hare uitdrukkingen. Zij zag natuurlijk het dubbelzinnige
van 's heeren de Broqueville's houding in. En de ‘Gazette’ schreef: ‘Nu eens schijnt
de eerste minister vijandig aan het princiep der herziening, dan weêr schijnt hij de
mogelijkheid aan te nemen, ertoe over te gaan.... Wat moeten wij van de woorden
des heeren de Broqueville overhouden: deze die categorisch ‘Neen’ zeggen, of deze
die schijnen te zeggen: ‘Wij moeten eerst weten waar het om gaat?’ De ‘Matin’, van
Antwerpen, meent echter dat men het met dit laatste moet houden, en dat men binnen
de drie maanden onderhandelen zal. Waar ‘l'Etoile Belge’,
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na gewezen te hebben op de onverschilligheid van het publiek, aan toevoegt: ‘Wat
de openbare meening betreft, zij is, gelooven wij, tot eene aanstaande herziening
bekeerd; althans berust zij er in. Maar zij is van oordeel dat men over die revisie,
juist omdat zij onafweerbaar is, zoo maar niet aanstonds, en in voor de waardigheid
der regeering vernederende omstandigheden moet beslissen. Zij gelooft verder dat
de socialistische partij vol begoochelingen is over de waarde van het algemeen
kiesrecht, en dat dit kiesmiddel geen staking, algemeene of niet, waard is.’ En hierin
staat de ‘Etoile belge’ al heel dicht bij 's heeren de Broqueville's eigen blad, ‘le XXe
Siècle’, die verklaart: ‘Het ontwerp tot herziening in overweging nemen? Neen. Het
ware aan de bedreiging toegeven; het ware iets als een “comité du salut public” aan
te nemen, dat zich in de plaats zou stellen van het gezag van het Parlement zelve,
om in zijne plaats de wet te stellen en te regeeren; het ware al de instellingen van het
land er aan bloot stellen, te springen, als het ware, onder de drukking der hefboomen
van de algemeene staking. Nochtans achten wij het meervoudig stelsel geenszins
onvergankelijk. Het is zelfs geen fetisch.... Ha? konden de partijen zich maar te
akkoord stellen op eene formule van georganiseerd algemeen kiesrecht, op eene
wijze van vertegenwoordiging der belangen, bijvoorbeeld?’
Dit alles is, meen ik, duidelijk genoeg: men besluite ertoe, samen eene aanneembare
formule te zoeken, en de minister, die wel weet dat de herziening onontkomelijk is,
zal erin toestemmen.
Dit bleek trouwens gisteren ten overvloede uit de rede van Woeste, die in den
grond neerkomt op: ‘Jullie bennen
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brekebeenen, met jullie algemeen kiesrecht. Hetgeen niet wil zeggen, dat ik het
algemeen kiesrecht onvoorwaardelijk verwerp!’
Anseele zelf, de woedende Anseele, die wel weet dat de socialistische leiders de
eerste slachtoffers der algemeene staking zouden zijn, en dat trouwens eene
nietspontane staking in België niet denkbaar is, - Anseele zelf sprak de
veel-beteekende woorden: ‘Zeg ons alleen: ik zal voor de herziening stemmen, op
voorwaarde dat de verkiezing van 1914 de verkiezing der Constituante, en dat de
verkiezing van 1916 die van het nieuwe regiem zou zijn’, hetgeen al heel duidelijk
wil zeggen: wij zijn tot alle opofferingen in staat; wij willen wachten; wij zijn bereid
met u te onderhandelen, als gij maar even ja knikt en de herziening bijtreedt....
De juiste oplossing, de eenig-mogelijke, werd echter, naar het oordeel van velen,
voorgesteld door Paul Hymans: de minister stemme erin toe, dat de Kamer eene
groote commissie instelle, die het kiesvraagstuk onderzoeke; dit ware echt
bevredigingswerk, en tevens nuttig werk, vermits aldus de onderscheiden stroomingen
zouden kunnen bestudeerd en eene verzoeningsformule ingezien.
Er kan geen reden bestaan, dat de regeering op dit voorstel niet zou ingaan. Niets
zou haar dwingen de herziening niet bij te treden, dan na rijp onderzoek. De
socialisten, van hun kant, hebben zich bij voorbaat verbonden, al blijven zij natuurlijk
hunne eigen formule voor het oogenblik getrouw, de discussie aan te gaan zonder
verdere obstructie. Zulke toegeving van beider zijde - en het is nauwelijks eene
toegeving - zou het gevolg hebben dat de socialisten eischen: de minister zou zich
niet langer tegen
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de herziening verzetten. En willen zij de zaken nog meer bevorderen en bespoedigen,
dat zij dan den vogelverschrikker daar laten, waar zij meer dan wie bang voor zijn:
de algemeene staking.
N.R.C., 27 Januari 1913.

V
Brussel, 29 Januari.
‘Qui ne sut se borner...’ zegt de oude Boileau. En de, even-jongere, Goethe spreekt
van ‘Beschränkung’....
Het komt er hier voor mij niet op aan, helaas, literatuur te maken: deze reeks
brieven en briefjes over de, meer of minder aanstaande, grondwetsherziening beoogt
niet anders, dan betrouwbare informatie te zijn. Schrijfkunst of stijlmeesterschap,
waar Fransche en Duitsche classici op wijzen, zijn hier minder dan bijzaak. Niettemin
zie ik mij, weze het dan ook om andere redenen, tot beperking, in den zin echter van
beknopte mededeeling van al het bijzakelijke, genoopt.
Gij moet weten, de wagen onzer politiek vertoont deze week een apokalyptisch
beeld. Hij is bespannen met drie dieren, die, voor de regeering, alle drie even moeilijk
om mennen zijn. Zij zijn ongelijksoortig en hebben slechts dit gemeens, dat ze alle
drie onwillig zijn. Zij vertoonen elk bijzondere karakters, die....
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Ik bid u, Mevrouw, jaag mij weer den weg der beeldspraak niet op! Ik verklaar u
trouwens dat ik al even weêrspannig zal blijken als mijne drie politieke beesten.
Want ik ben vast besloten, u slechts over één ervan met eenige uitvoerigheid te
spreken. En ik begin al.
Gisteren dus, bij den aanvang der nieuwe politieke week, waren drie belangrijke
punten aan de orde: de voortzetting der interpellatie Devèze, waarover hier reeds
werd gehandeld, aangaande de maatregelen die tegen sommige officieren werden
getroffen; de werkstaking die te Roesselare is losgebroken; en eindelijk - ik wed dat
gij het al geraden had! - de grondwetsherziening.
Tusschen de drie punten is er wel eenige, zij het dan ook verre, verwantschap.
Wat met sommige officieren gebeurd is, raakt de legerhervorming, en gij weet dat
de socialisten hunne inschikkelijkheid hieromtrent afhankelijk hebben gemaakt van
den goeden wil die de regeering aangaande bedoelde herziening zou toonen. Terwijl
het begrip herziening en het begrip staking, gij weet het eveneens, voor diezelfde
socialisten nauwe betrekking hebben... Aldus legt men familieketenen; aldus maakt
men familieboomen op.?..
Gij merkt echter, dat de middelterm in deze aequatio blijft: de grondwetsherziening.
En daar wil ik mij dan ook, Boileau en Goethe indachtig, bij houden, hoe mijne
vingeren ook jeuken, 'dat ik u den heer Devèze in zijn maidenspeech zou conterfeiten,
of een portret zou maken van dr. Delbeke, terwijl hij de christene, en ook een beetje
de socialistische, werkliedensyndikaten van Roesselare te verdedigen staat.
Beide politieke onderwerpen zijn immers wel heel ver-
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leidelijk. Daar hebt gij bijvoorbeeld het vraagstuk der gewraakte officieren: eigenlijk
een middel om de regeering den duivel aan te doen, maar dat aanleiding heeft gegeven
tot eene dubbele verklaring vanwege den bevoegden minister: de bevorderingen in
het leger zullen voortaan berusten, niet meer op Duitschen grondslag - naar de jaren
dienst dus - maar op het Fransche stelsel - persoonlijke waarde der officieren -, dit
alles natuurlijk getemperd door de Belgische middelmatigheid; en ten tweede (wat
opschudding heeft verwekt): zoo een paar officieren zijn getroffen geworden, in
schijn tegen alle rechtvaardigheid in, dan is het omdat in het leger een vernietigend
element zou worden bevonden te bestaan, dat het aangevangen hervormingswerk
wil sloopen, en alles in het werk stelt om dezen, die van goeden wil zijn, tegen te
werken.... Aldus, natuurlijk, niet ik, maar den minister. Die ons trouwens belooft, te
bekwamen tijde in nadere bijzonderheden te treden. En dàn, Mevrouw, kan het
plezierig worden!....
Wat die staking te Roesselare aangaat, zij is eigenlijk een lock-out. Roesselare is
eene stad van industriëele opkomelingen; in twintig jaar tijd heeft de streek zich
opgeworpen tot een belangrijk nijverheidscentrum. De werkgevers moeten er zich
bijzonder goed bij bevonden hebben: zij zijn eene, in onzen tijd nogal zonderlinge,
aanmatiging gaan vertoonen; zij weigeren namelijk de werkliedensyndikaten, van
welke politieke kleur ook, te erkennen. Nu was onlangs een conflikt uitgebarsten,
aangaande loonsverhooging, geloof ik. De werklieden deden erbij hun
vereenigingsrecht gelden. Het was genoeg om den lock-out te verwekken. En nu
staan liberale en klerikale patroons
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tegenover socialistische en katholieke werklieden. Terwijl de spanning der geesten
en het gebrek dat begint te heerschen een voorsmaakje geven van wat de algemeene
staking in het land bieden zou....
De ondervraging aangaande de misnoegde officieren werd gisteren voortgezet en
besloten; de interpellatie over den lock-out te Roesselare werd heden aangevangen,
waarbij de katholiek Delbeke, de socialist Anseele en minister Hubert, die met zulke
karreweitjes is belast, het vrij eens waren, dat aan de staking een einde moet komen,
hetgeen eerder ten voordeele der werklieden uitvallen zal.
Tusschenin vond de heer Hymans middel, zijne redevoering van Vrijdag laatstleden
voort te zetten, over de wenschelijkheid en noodzakelijkheid eener
grondwetsherziening.
Of er sedert Vrijdag laatstleden hieromtrent iets is voorgevallen? Toch wel,
mevrouw, toch wel. Maar het was waarlijk al weinig de moeite waard, erover te
spreken, en zeker niet de moeite waard, er over te schrijven. Zaterdag nl. hielden de
socialisten eene meeting, waar zij bij voorbaat de staking uitriepen, indien....
Terzelfdertijd hielden ook de ministers eene meeting - eene ‘réunion de cabinet’
noemen zij dat, - waar natuurlijk niets van is uitgelekt, maar waar eveneens bij
voorbaat beslist werd (ik verwed er het lijk mijner grootmoeder op), eenige
doortastende toegevingen te doen, indien.... En dan werd nog medegedeeld dat, dit
alles en nog meer ten gevolge, nog slechts een drietal sprekers het woord zouden
voeren; waarna ieder, einde dezer week, met een rein geweten en een bevredigend
gemoed naar huis zou mogen keeren.... En zie, mevrouw, slechts aan dit laatste hecht
ik geen
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geloof: daar ken ik te goed het Belgische Parlement voor.....
Nu is vanochtend minister de Broqueville bij den koning geweest, en heeft lang
met hem gesproken. En ik vermoed dat de koning aan minister de Broqueville zal
hebben gezeid, met welk oor hij verkoos dat naar de rede van Paul Hymans geluisterd
zou worden.
En Paul Hymans zal, ik durf er niet meer aan twijfelen, in het oor van den minister
een zeer gewillig oor gevonden hebben. Want hij is daar straks weer prachtig geweest
van logisch betoog en imponeerende deductie.
‘Ik bedoel niet’, zei Hymans, ‘een apostel te zijn. Ik heb alleen willen betoonen,
dat de gevraagde hervorming gewettigd was, en dringend, wijl onontkomelijk. Zoo
heel gewichtig is zij trouwens niet, veel minder gewichtig dan twintig jaren geleden:
wij krijgen geen enkelen kiezer meer; alleen zullen er minder stemmen zijn. Wij
kunnen trouwens begrooten wat elke partij winnen of verliezen zou. Daaruit blijkt,
dat eene overmacht van het socialisme niet evenzeer te vreezen is, als hier en daar
gemeend wordt. Er is trouwens meer: er is de geaardheid van het Belgische volk.
Meer dan welk ander is het een volk van evenwicht. Reeds in '81 zei de katholieke
minister Malou, dat hij het algemeen kiesrecht niet meer vreesde, dan hij het
verlangde: alles, volgens hem, hing van toepassing af. Ook het idee algemeen kiesrecht
zullen wij, met onze robuste nationale gezondheid, tot iets eigens, iets Belgisch'
verwerken.... De heer Woeste is bang voor de “leiders”. “Gij zijt er zelf eene”, zou
ik den heer Woeste kunnen aanwrijven -, gelijk wij het trouwens allen zijn... of
wenschen te zijn. Maar dikwijls stuit het inzicht van
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den aanvoerder op het instinct van de massa af. En leidt dat instinct niet steeds naar
de zuivere bronnen: het heeft eene koppigheid en een geestdrift, waar de hardnekkigste
wil niets tegen vermag.... Wij hebben overigens, wat er ook moge gebeuren, onze
evenredige vertegenwoordiging, Belgische eigendom, made in Belgium. Sommigen
onder ons trekken er den neus voor op. Intusschen wil Frankrijk, geboortestreek van
algemeen kiesrecht, het van ons over gaan nemen... - Het spreekt vanzelf, dat wij de
wijziging in ons kiesstelsel zoo maar niet gaan improviseeren. Wij hebben vroeger
zooveel domheden begaan, dat wij ditmaal natuurlijk voorzichtiger zullen zijn. Wij
mogen het imbroglio der drie onderscheiden stelsels niet vervangen door een nieuw
imbroglio,... of eene al te simplistische formule.... Laat ons dus bezadigd zijn, en aan
het werk den noodigen tijd besteden. Wel roept men ons, in naam der werklieden,
toe: “Wij willen niet wachten!” Dit is goed te begrijpen. Maar het is ook goed te
begrijpen, dat de regeering zoo maar niet onmiddellijk aan het dreigement toegeeft,
en dat zelfs de met zulke drift gepredikte staking een goed deel der, zelfs liberale,
burgerij van de gevraagde hervorming afkeerig maakt! De regeering trouwens, en
zelfs niet de heer Woeste, verwerpen onvoorwaardelijk georganiseerd algemeen
kiesrecht, al wijzen zij voor het oogenblik de herziening af. Ik neem voor een
oogenblik aan, dat de meerderheid der Kamer het in overweging nemen ervan zou
hebben verworpen. Zou het uitsluiten, dat wij samen naar eene verzoeningsformule
uit zouden kunnen zien? Geenszins. Immers, de regeering zou bewezen hebben, niet
te willen wijken voor het dreigement,... en zou met een hervormingsvoorstel voor
den dag
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kunnen komen. Heeft zij-zelf niet gesproken van eenmaking der kiesstelsels, de
regeering?.... Maar beter nog, vermits rechtstreekscher: eene parlementaire commissie,
waarbij iedereen verworven positie behouden zou. “On causerait”, gelijk Helleputte
zegt. En daaruit kwam misschien de goede oplossing... - Natuurlijk zijn de
socialistische Kamerleden “honorable men”, gelijk Shakespeare zei. En als zij ons
met eene aanstaande staking bedreigen, dan staat die staking natuurlijk aan de deur.
Maar hebben zij zelf niet den indruk, dat het anders wel heel kalm is in den lande?
En waar het kalm is, waarom daar oorlog te gaan stichten?... Vrede, Mijne Heeren,
vrede aan wie van goeden wil zijn. En zijn wij dat niet allen, Mijne Heeren?’
Aldus, door den trechter heen van den welluidenden phonograaf dien ik ben, de,
ik-hoop-van-ganscher-harte-vrede-brengende, Paul Hymans, die, geloof ik, ons
Belgen een grooten dienst staat te bewijzen.
Maar draagt gij uit zijne redevoering den indruk niet mee, Mevrouw, dat hij mijne
brieven van verleden week heeft gelezen?....
N.R.C., 30 Januari 1913.
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VI
Brussel, 30 Januari.
Het is nu bijna acht jaar, dat ik in de Kamer van Volksvertegenwoordigers zitting
heb. Niet als lid, weliswaar (al zou dit natuurlijk alleen van mezelf afhangen,
Mevrouw), en slechts als journalist. Welnu, ik zeg het u in volle oprechtheid, zelden
heb ik er meer genoten dan thans.
De Belgische Kamer is anders wel eene steeds-aangename gelegenheid. Men moet
zoowaar naar Oostenrijk of naar Italië gaan, om eene even-aangename Kamer te
vinden. En waarom zou men de kosten der reis doen, en de perikelen ervan oploopen,
als de tram U voor vijftien centiemen naar dezelfde geneuchten kan voeren, zonder
dat gij meer hebt te vreezen dan eene verkoudheid (want het is een hondenweer)?
Ja, waarom?... Ik hou het dus met de Belgische Kamer. En thans meer dan ooit. Want,
naar gewoonte aangenaam, is zij voor het oogenblik tevens ernstig als een drama
van Brieux.
Want de Kamer heeft het thans - het ware ondankbaar van u, dit vergeten te hebben
-, de Kamer heeft het over Grondwetsherziening. En zij blijft er, zoowaar, ernstig
bij. Maar tevens aangenaam. Men zou zeggen dat zij werkelijk bewust is van het
hooge belang harer beraadslagingen. En dat die belangen niet dienen verdedigd dan
door eene goede bezetting. L'utile en l'agréable. En boven dit alles uit, eene
hoogstaande vaderlandsliefde, dewelke....
Mevrouw, gij zult zoo vriendelijk zijn, zelf den volzin
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te beëindigen. Want ik, ziet u, ik ben mijnen lezers een dringend Kamerverslag
schuldig.
Heden is het de heer Mélot, die begonnen is. Ik heb u den heer Mélot (der
rechterzijde) voorgesteld, nog voor de verkiezingen van 2 Juni 1912. Herinnert gij
u niet? Het was de jong-katholiek die, tegenover den eisch van algemeen kiesrecht
der linkerzijde, het vrouwenkiesrecht stelde. Zijn voorstel wekte opschudding, ook
links, en zelfs rechts. En de heer Mélot werd iemand, waar men naar luistert.
De heer Mélot heeft vanmiddag gesproken. O, weinige stonden! Maar men weet
dat de heer Mélot de voorhoede is van de regeering, gelijk de heer Woeste er de
achterhoede van is. Beiden ‘hoeden’ zij, in elk geval. En laat ik het u maar
onmiddellijk zeggen, de zitting van heden is beider hoedengeschiedenis. Al bid ik
u, Mevrouw, hierbij niet te denken aan ‘Le chapitre des chapeaux’, uit den ‘Médecin
malgré lui’.
Mélot heeft gesproken, alleen om, in naam van een goed deel der rechterzijde,
eene dubbele vraag te stellen. De dubbele vraag, die te verwachten was, en die luidde:
1o. Strekt het voorstel van de heer Hymans ertoe, de herziening maar onmiddellijk
te beginnen? (Neen, Neen!’ antwoordde zonder verder uitstel Hymans); en 2o. Zoo
wij het voorstel des heeren Hymans - de parlementaire kommissie: gij weet het
immers - aannemen, blijft dan de bedreiging der algemeene staking recht?
Toen ik die dubbele vraag had gehoord, popelde mijn vaderlandsch hart van
vreugde, o Mevrouw. Want dit was werkelijk de lang-gewenschte stap van
rechterzijde. Het popelde echter veel heviger nog, toen gezel Vandervelde
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den lang-gewenschten stap van linkerzijde deed. Want, na Mélot, is gezel Vandervelde
meer dan ooit..... gezellig geweest. (Pardon, Mevrouw). ‘Wij zijn het’, zei
Vandervelde, ‘die het ontwerp van herziening hebben neergelegd. Wij eischen
algemeen kiesrecht op 21-jarigen leeftijd.’ De regeering antwoordde, dat zij daar
niets van wilde weten. En Anseele antwoordde op zijne beurt dat ook wij bij ons
voorstel bleven. Sedert een paar dagen is er echter verandering gekomen: de heer
Hymans heeft een schoone redevoering uitgesproken, die eene goede daad is. De
heer Mélot treedt de goede daad bij. Waarom zou ik, Vandervelde, achterwege
blijven? Wel te verstaan: te persoonlijken titel, als de heer Mélot-zelf. Zoo ben ik
dan, wat de Partij ook eische, de verzoeningshanddruk der linkerzijde.... Wel te
verstaan: ik sta niets van mijne inzichten en idealen af. Vooral niet, zoolang de heer
Woeste niet heeft verklaard, wat hij onder georganiseerd algemeen kiesrecht verstaat.
Ik sta zelfs achterdochtig tegenover elke ‘georganiseerde’ formule, - zelfs die van
Hector Denis.
Maar... de dag van het algemeen kiesrecht is gekomen. En daarom juist treed ik
het kommissie-voorstel van den heer Hymans bij. Want meer dan wie houd ik het
ervoor, dat ‘haast en spoed zelden goed’ is. Laat ons dus, zooals Anseele voorstelde,
de herziening tot na de verkiezing van 1914 uitstellen. En dan komen wij twee jaar
lang redekavelen over de bekwame formule. In één woord dus als in zes en dertig
duizend: ik, persoonlijk, stem den heer Mélot bij, waar hij vraagt de vijandelijkheden
te schorsen, die kiesvraag gezamenlijk te bestudeeren, en, zoo niet den vrede - dien
ik wensch! - dan toch den wapen-
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stilstand te onderschrijven. Eene beraadslaging kan niet dan vruchtbaar zijn: wij
zouden ze volgen met een geest van uitnemende inschikkelijkheid. Wij verkeeren
allen in een zeer moeilijken toestand. En daarom treden wij Helleputte bij: ‘Causons’.
Wij behouden, wel te verstaan, ons stelsel: iedereen kiezer op 21 jaar. Vindt men
echter eene verzoeningsformule, dan geloof ik wel, dat de arbeidersklasse ze boven
de algemeene staking zal verkiezen. Anseele, die een werkman is, sprak verleden
week in naam der hardnekkigheid van de werklui. Ik, die eenigszins een burger ben
gebleven, ik voel mij genoopt, inschikkelijker te zijn. Ik neem zelfs aan, dat gij,
rechterzijde, weigert ons voorstel in overweging te nemen. Maar ik vraag u ter
vergoeding: stem er in toe, te beraadslagen. Ik ga verder: ik doe een beroep op den
koning. Ik weet wel: hij heeft hierin niet tusschen te komen. Maar hij kan u, regeering,
raad geven, verzoenend tusschentreden. Hij heerscht, de koning, over rijken en over
armen. Onder de rijken zijn er zeer zeker verdienstelijke lieden. Maar dit neemt niets
van de rechten der armen af. Dezen zijn menschen als de anderen: gij zult niet langer
aarzelen, ze als menschen te behandelen!’...
- Mevrouw, als Vandervelde ons nogeens zulk een rede belooft, dan zal ik u
onmiddellijk telegrafeeren. Ik zeg u maar: gij zult u de reis niet beklagen....
Want deze redevoering van den leider der socialisten was, behalve een brok
prachtige redekunst, evenals die van Hymans en Mélot eene goede daad. Zij wettigde
het woord van Mélot, dat het debat virtuëel gesloten is, en de vergadering te akkoord
mocht worden geacht.
Helaas, waarom moest Woeste weêr tusschenkomen?
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Woeste kan niet vergeten, dat zijne partij op 2 Juni een belangrijke zege heeft behaald.
Hij wil dan ook op zijne lauweren rusten. Hij vergeet tevens niet - dit nieuwsje heb
ik uit goede bron - dat hij een lid der rechterzijde, nog voor de redevoering van
Hymans, belet heeft, eene motie neer te leggen, die het samenstellen eener
parlementaire onderzoekskommissie voorstelde. Des wil de heer Woeste van
verzoening niet weten. ‘Men wil ons van toegeving tot toegeving brengen’, zegt hij;
en hij zet zich schrap: hebben Hymans en Vandervelde van het algemeen kiesrecht
afgezien? Neen! Laten zij ons vrijheid van handelen? Neen!... Dan maar weigeren,
ze bij te treden....
De heer Masson, liberaal, gaat hem weêrleggen. De knappe heer Masson....
Hij sprak heden echter niet veel langer dan tien minuten. Maar morgen gaat hij
voort.
Wilt gij mij toelaten, Mevrouw, eveneens morgen voort te gaan?....
N.R.C., 31 Januari 1913.

VII
Brussel, 31 Januari.
Helaas, de wind is gekeerd. Het gaat met de Belgische politiek als met het Belgische
weer: heden een lentedag,
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morgen een dag met sneeuw. En het maakt ook ons humeur wisselvallig. Zoodat ik
u vandaag in eene heel andere stemming schrijf dan gisteren...
Gij zult niet zoozeer door amnesie aangetast zijn, dan dat gij zoudt vergeten zijn
hoe het gisteren met de herziening stond. De heer Hymans had het voorstel van eene
parlementaire kommissie gedaan. De heer Vandervelde was het voorstel bijgetreden,
zij het dan ook slechts in persoonlijken naam. En de heer Mélot had aan den heer
Vandervelde een paar vragen gesteld, die al niet veel minder beteekenden, dan dat
de heer Mélot het eveneens bijtreden wou. En zij, die op de steenen wenteltrap,
dewelke naar de perstribune leidt, de eer hebben met volksvertegenwoordigers te
mogen praten - die trap is het conversatiesalon van journalisten en Kamerleden -,
wisten te vertellen, dat een goed deel socialisten het met Vandervelde eens was, en
dat anderdeels de heer Mélot de meening had uitgedrukt van de meeste
jong-katholieken. En algemeen had men het woord van den heer Mélot overgenomen:
de discussie is afgeloopen. En men zei, met den heer Helleputte: ‘Causons’.
Daar was echter de heer Woeste. Men heeft den heer Woeste weleens de
‘schoonmoeder der regeering’ genoemd. Dit zou meebrengen, dat de heer Woeste
door de regeering wél gevreesd, maar daarom nog niet gevolgd wordt. De heer Woeste
had dus gisteren geprotesteerd: hij wilde van geen kommissie weten. Maar men had
voor die weigering de schouders opgehaald.... Helaas, heden moest blijken dat zij
wel heel erg optimistisch waren, die schouders!...
Reeds gisteren was de liberaal Masson ermee begonnen, den heer Woeste te
bewijzen, dat door het aanvaarden eener
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kommissie de regeeringspartij allesbehalve verminderd werd in hare rechten en in
hare eer: zij zou immers zelf in de kommissie de meerderheid hebben! En hij had
verder bewezen dat alleen het voorstel-Hymans ons uit een inderdaad neteligen
toestand kon helpen, netelig voor de regeering, die met hare weigering de algemeene
staking uitlokte of althans billijkte, netelig ook voor de socialisten, die niet goed
wisten wat te beginnen met hun stakingsontwerp, dat maar niet vlotten wil.
De heer Masson nu, van wien men hoopte dat hij de rechterzijde zou hebben
afgekeerd van Woeste's koppigheid, zag vandaag zijne moeite slecht beloond.
Vanochtend reeds luidde, tot elks verbazing, het nieuws: schoonmoeder Woeste
krijgt haar zin; in den ministerraad van gisteravond heeft de regeering in haar geheel
zich eens verklaard, om het voorstel van eene kommissie te verwerpen. Zelfs de heer
Helleputte zou van alle redekaveling afzien. En met den trots van den overwinnaar
zou alle verzoening afgewezen worden, zoo de vijand niet bij voorbaat de wapenen
uit de hand lei.
Dien trots van den overwinnaar, daareven heeft minister de Broqueville hem
gekleed in het fluweel der hoffelijkheid; maar het was er op aangelegd, dat men onder
dat fluweel den maliënkolder der vastberadenheid zou voelen. De trots van den
overwinnaar: kon men zelfs zeggen dat hij bij den heer de Broqueville aanwezig
was; dat die hoffelijkheid en die schijnbare vastberadenheid inderdaad meer verborgen
dan eenige spijt?... Voor een paar dagen sprak men ten onzent weêr van ministerieele
crisis: Karel de Broqueville gevoelde wel dat niet de geheele rechterzijde hem in
zijne ontwerpen tot legerhervorming volgen
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zou. Heeft hij nu moeten ervaren dat zijne partij in zake grondwetsherziening eveneens
gescheiden was, en dat velen der overwinnaars van Juni Woeste en zijn hardnekkig
verzet bijtraden? En is het daarom, dat hij heden woorden sprak, die men allerminst
verwachtte, - nadat Mélot trouwens zijn mea culpa had geslagen om de
verzoeningsgezindheid die uit zijne rede van gisteren had gebleken?
‘Wij hebben nooit geweigerd’, zei de Broqueville, ‘over de zaak te praten. Het is,
het blijft, het eenig middel om tot eene overeenkomstformule te geraken. Verder zijn
wij echter niet gegaan. Slechts nadat de formule zou gevonden zijn, kon een ontwerp
tot grondwetsherziening in aanmerking komen. En wij hebben gezegd dat dit onze
eenige toegeving kon zijn, en onze eenige handelswijze, - handelswijze, waar, in
dergelijke omstandigheden, liberale ministers ons zijn voorgegaan. Wij kunnen geen
verbintenis aangaan, zonder te weten waartoe zij ons kan leiden. En wij willen er
vooral niet van weten, zoolang het dreigement der staking boven ons hoofd hangt.
Nu zegt gij wel: de heer Vandervelde is het voorstel-Hymans bijgetreden; aldus
vervalt virtuëel het stakingsargument. Dit bewijst echter alleen de handigheid des
heeren Vandervelde: hij weet heel goed dat het benoemen van eene kommissie het
aanvaarden der herziening moet bespoedigen, meer nog dan het in aanmerking nemen
van het herzieningsvoorstel... Wij willen toegevend zijn; afstand doen van onze
inzichten ten bate der minderheid kan echter van ons niet worden geëischt. Onze
verzoeningsgezindheid, wij hebben ze trouwens bewezen: gij hebt uit onze woorden
kunnen begrijpen dat wij de hervorming der kieswetten voor gemeente en provincie,
hervorming, die geen herziening
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eischt, voorstaan.... Maar daar hebt gij niet willen op ingaan. Uw houding heeft
vooralsnog geen andere beteekenis gehad dan: alles of niets. En het voorstel-Hymans
is niets dan de bevestiging ervan. Daarom, hoe wij ook den vrede wenschen, weigeren
wij het verder in overweging te nemen.’....
Ik heb weêr maar eens gespatieerd. Den historicus, die later de geschiedenis van
deze grondwetsherziening, die in elk geval nakend blijft, schrijven zal, wordt daardoor
veel moeite gespaard: hij zal slechts de volzinnen te lezen hebben, die ik gespatieerd
heb. De gespatieerde volzin van heden zegt genoeg, welken kant de regeering thans
wenscht uit te varen. Zij wil, kost wat kost, de herziening, met haren sleep van
Kamerontbinding en nieuwe algemeene verkiezing, vermijden. Getrouw echter aan
hare woorden, dat de kieswetten niet eeuwig zijn, wil zij, langs den weg der
eenmaking der onderscheiden stelsels voor gemeente, provincie en staat, de door
ieder gewenschte hervorming verwezenlijken. Dit is, van haar standpunt uit, zeker
zeer handig: men weet nooit waar nieuwe algemeene verkiezing toe leidt; en
anderdeels: men heeft er alle profijt bij, iedereen tevreden te stellen... Of de oppositie
echter op zulke combinatie zal ingaan, valt meer dan ooit te betwijfelen, vooral na
deze laatste redevoering van onzen eersten minister.
Want zelfs rechts gaat men er niet op in: de moedige rede van den heer Théodor
is daar, om het te bewijzen. De heer Théodor is in de Kamer een alleenstaand figuur,
de laatste vertegenwoordiger der ‘indépendants’ of onafhankelijke katholieken die,
voor het samenstellen van de groep der jong-katholieken, in de Kamer een weleens
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heel vrijzinnigen geest hebben betoond. Verloren in de compacte meerderheid, kan
de heer Théodor maar zelden meer de onafhankelijkheid van zijne meening laten
gelden. Heden echter is hij in de bres gesprongen; wat vele katholieken in de Kamer
denken, heeft hij durven zeggen. En die katholieken, dewelken hunne gedachte niet
uitspreken omdat Woeste weer aan het bewind is, weze het dan ook alleen als...
raadgever, zullen in petto den heer Théodor danken voor zijn moed.
‘De regeering’, zegt hij, ‘heeft groot gelijk, aan de bedreiging niet toe te geven.
Zij kan zelfs zeggen dat het land met haar is, en van de herziening niet weten wil.
Heeft zij echter het recht, daaruit af te leiden, dat zij alle beraadslaging hieromtrent
afwijzen mag? Geenszins. Zij zelf heeft verklaard, dat zij wel wilde onderhandelen.
Vindt zij daar geen gelegenheid toe in de door Hymans voorgestelde kommissie?
Kan zij zelf er geen verzoeningsvoorstel voordragen? Of zou de heer de Broqueville
van alle verder onderzoek hebben afgezien?... Hij weet nochtans dat het meervoudig
stelsel geen waarborg oplevert voor de behoudsgezinden. En hij weet dat slechts de
liberalen bij algemeen kiesrecht zouden te verliezen hebben! Waarom dan het
voorstel-Hymans verworpen? Waarom moedwillig de werklieden misnoegen, op het
oogenblik dat men van hen algemeenen dienstplicht op het eischen staat!... Het
kommissie-voorstel komt van eene Kamerfractie, die de katholieke regeering meer
dan eens haar steun heeft verleend. Gaat de regeering haar ditmaal afwijzen, wanneer
zij zich de inschikkelijkheid van die fractie kan verzekeren voor de nieuwe legerwet
en de nieuwe schoolwet? Het ware, in elk geval, onvoorzichtig!’....
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- Het lijdt geen twijfel, of de onafhankelijke Théodor is niet de eenige, die op de
rechterbanken aldus denkt. Maar niet iedereen durft even onbevangen voor zijne
meening uitkomen. Het bleek al bij den heer Gielen, die behoefte gevoelde, met
bombarie de regeering bij te treden. Hetgeen natuurlijk te heftiger maakte het verzet
van den socialist Debunne...
En aldus werd detweede herzieningsweek besloten. Wat brengt ons de volgende?....
Want, wat de heer Mélot gisteren ook mocht beweren: de bespreking is alles behalve
‘virtuellement close’...
N.R.C., 1 Februari 1913.

VIII
Brussel, 4 (of 5?) Februari.
2e (of 3e?) nachtuur.
Vanmiddag, één uur.
Uit de ijle bleekheid der voorstad-straten, den dagelijkschen gang naar het
Kamergebouw. Het is heden wel een héél bijzondere dag: vastenavond en socialistische manifestatie. Het drooge, strak-koude weêr was een belofte voor het
eene en het andere. En de bladen hadden de verwachting aangehitst: vastenavond,
eeuwige teleurstelling, wekt steeds herhaalde nieuwsgierigheid; en wat de
socialistische manifestatie betreft: ‘Le Peuple’ had de ‘ge-
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zellen’ uitgenoodigd, voor het Paleis der Natie te komen wandelen. Dat ‘wandelen’
is een gratievolle uitdrukking in het socialistische vocabularium. Dat vocabularium
kent wel meer zulke euphemismen. Voor enkele jaren noodigde, bij eene staking,
een leider de werklui uit, niet meer zonder hun speelgoed uit te gaan. ‘Speelgoed’
wilde zeggen: revolvers of andere wapenen tot verweer of aanval; aldus wilde voor
heden ‘wandelen’ zeggen: nu eens flink te gaan toonen dat het volk niet langer wilde
weten van lijdzaam verzet der regeering, en dat het algemeen kiesrecht eischte, al
moest het zijn eisch bij feiten staven.
Intusschen hebben de werklui al heel weinig betoond, al heel weinig bewezen. Ik
ben om één uur van huis weg gegaan. Om half-twee was ik aan het Parlementsgebouw.
En ik heb wel wat moeite gehad tot daar door te dringen: maar eenmaal dat ik er
was..... De waarheid is dat burgemeester Max ons dezen vastenavond-dag deerlijk
bedorven heeft. Al de straten die het neutrale gebied om Kamer en ministeries
afsluiten, waren afgezet door menschen die zich in politieagent hadden verkleed.
Men drong door eene makke menigte, die u zonder veel moeite doorliet; men
ondervond heel wat meer last om door het cordon dienders te dringen (dewelken het
zelfs met die sceptici van journalisten heel ernstig opnamen), en dan kwam men
ineens te staan op eene uiterst-ledige plek. Lijdt gij aan agoraphobie, Mevrouw?
Wordt dan nooit journalist-te-Brussel-op-Vastenavond....
Wij stonden daar dus, voor het Kamergebouw, en wij waren niet zonder eenige
overtollige vreugde, als wij zagen dat de Kamerleden niet gemakkelijker door mochten
dan wij. Integendeel, zooals... gij weet wel wie zou hebben
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gezegd. Nu en dan ging, achter de dienaren der orde en het blinkend achterste van
eene rij gendarmepaarden, een schraal gejuich op, wanneer een of ander Kamerlid
zich tusschen de menigte had doorgewrongen. En er was ook wel eens gejouw. Dit
bewijst, Mevrouw, hoezeer het Brusselsche volk de Belgische politiek meêleeft. Ik
hoor eene fraaie barytonstem de ‘Carmagnole’ aanheffen. Maar zij zwijgt plots. En
dan is het tijd dat ik de Kamer binnentreed.
In de Kamer zijn wel vijf en twintig Kamerleden aanwezig. Het publiek heeft
recht, in België, op honderd acht en tachtig Kamerleden daags. Vergeet echter niet,
Mevrouw, dat het heden Vastenavond is. - In de Kamer merkt men er echter niets
van. Men hoort weinig-vroolijke redevoeringen over... zaken die de
grondwetsherziening niet aangaan. Hebt gij er iets tegen, dat ik er dan niet op inga?
‘Integendeel’, hoor ik u alweer zeggen. Wie was het ook, die op zijn sterfbed eveneens
‘integendeel’ heeft gezegd?....
En om kwart voor vijven was het met de vergadering afgeloopen. - Ik kwam weêr
buiten. Altijd diezelfde gendarmes van burgemeester Max, die alle manifestatie
onmogelijk maken... Niet dat het aan publiek-op-afstand ontbreekt. In het schemerlicht
ligt voor- en achterplein van het Parlementsgebouw veeg-bleek. Maar, aan de
grenslijnen, de zwarte maar martiale agenten, en achteraan de massa. Doch dit is
geen oproer-massa. Veelmeer eene massa, die met vastenavond uitgaat.
Ik tracht er weêr door te dringen. Een gendarmpaard geeft mij een kus. Grijnzende
maskers van verkleeden glimmen bleek in den valavond, zien met starre oogen door
de duistere massa heen, als bewoners uit Maan of Mars,
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die eene politieke betooging in België zijn komen bijwonen. Hunne onroerbare tronie
geeft geen blijk van aangedaanheid. Onder de niet-vermomden gaat echter, terwijl
ik voorbijtreed, een gemompel van sympathie op. Ik groet...
Daarbij heeft zich de betooging voor algemeen kiesrecht bepaald.....
Om mijn hooge voldoening over dit kalme verloop van de socialistische
manifestatie uit te drukken, heb ik, mevrouw, een kieskeurig avondmaal besteld en
genoten. Waarna ik, uit plichtbesef, aan het andere deel der agenda, den Vastenavond,
heb gedacht.
Ik laat het echter aan uwe schitterende verbeelding over, mevrouw, U hieromtrent
eene voldoende voorstelling te geven. Ik zelf heb niet, dan eene licht-benevelde
voorstelling van een drukte, waar ik, verre van erin verloren te gaan, al de
samenpersende vermogens van moest ondervinden. Ik zwijg er dan ook over. Niet
echter zonder aan de driedubbel-gesluierde, hoewel verder weinig-gekleede dame,
die mij, precies tien uur zes en dertig in de Rue Neuve, op hoogte van No. 47, een
brandenden zoen op den rechterslaap heeft gedrukt, verzocht te hebben mij haar
adres te geven......
En toen verkeerde ik enkele uren op het bal van den Muntschouwburg. Hier is het
de welvoeglijkheid, mevrouw, die mij verder stilzwijgen oplegt. Laat ik u echter
volgende anekdoot niet onthouden. Verbeeld u dan, bid ik u, dat ik mij al ettelijke
kwartieren te verdiepen stond in allerlei bespiegelingen, waar het vanitas vanitatum
haar deel in had, toen eene vrouw, in een gewaad dat door zijne kleuren onze
onderscheiden politieke partijen kon heeten te verbeelden - en dit bleek mij naderhand
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hare bedoeling te zijn, - met zeer merkbare voorliefde, eene zelfs wat indringerige
voorliefde, rondom mij heen kwam draaien. Ik moet u zeggen, mevrouw, dat het mij
haast hinderen ging; want ik meende de dame uit de Rue Neuve, wier adres ik
daareven heb gevraagd, eveneens in mijne nabijheid te hebben herkend. En ik hou
nu eenmaal niet van botsingen, mevrouw... Het belette de politiek-gekleur-de dame
niet, mij met halsstarrigheid de eer harer aanwezigheid aan te doen. Tot op het
oogenblik dat de beleefdheid mij oplegde, haar te vragen wat zij van mij verlangde.
En weet gij wat zij mij antwoordde? Zij antwoordde mij:
- ‘Gij gaat mij toch zeker het kiesrecht niet ontkennen, op het oogenblik dat zeer
vertuëuze vaderlanders het voorstaan?’
Echt pikant, nietwaar?.....

Brussel, 5 Februari, 6 uur 's avonds.
Een interludus, mevrouw. Het tusschenspel dat wij, na de groote poging, de waarlijk
imponeerende manifestatie van gisteren, na een Vastenavond trouwens, en op
Asschenwoensdag moesten verwachten.
Behalve gezel Donnay die zijne declamatie van verleden week voortzette is heden
in de Kamer heel den middag gezel Destrée aan het woord geweest.
Gij weet al de bewondering die ik heb voor gezel Des-
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trée. Weinig leden der Kamer bezitten als hij dat allerhoogste in politiek: fantazie.
En hij bezit daarenboven een geluid, zoo overtuigend van klank en doordringende
schoonheid, dat gij zijne fantazie voor klinkbare waarheid gaat houden. En
heden-middag weêr.....
Gezel Destrée heeft echter een groot gebrek: hij weet nauwelijks wanneer hij
begint, en weet zeer zeker niet wanneer hij uitscheidt. Vandaag, bijvoorbeeld, is hij
niet uitgescheiden. Of beter: hij is uitgescheiden, alleen om morgen te herbeginnen.
Het ongeluk is nu echter, dat, langs al de zijpadjes waar 's gezellen Destrée's muze
verkiest te huppelen of mijmerend te doordwalen, een groote baan loopt, die van
groote rechtlijnigheid is, en den meer-bezadigden hoorder heel goed aantoont, waar
de heer Destrée - in redekunst inderdaad een Heer - belanden wil en zal.
Intusschen, Mevrouw, is de heer Destrée dat doel nog wel bijster ver.
Laat gij mij toe, het met hem intusschen te blijven?...
Een inderludus, vanmiddag, Mevrouw.....
N.R.C., 6 Februari 1913.

IX
Brussel, 6 Februari.
Moest gij denken, Mevrouw, dat gezel Destrée eene kat
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is, en dan nog eene kat om zonder handschoenen aan te vatten, dan zoudt gij u deerlijk
vergissen. En ten bewijze zijne gisteren begonnen, heden voortgezette rede, die ik
hier te uwen behoeve samenvat, eene samenvatting die het u zal believen, mevrouw,
voor te dragen met uw diepste barytongeluid en eenige weidsche, maar wèl-overwogen
gebaren....
Hij zei het onmiddellijk: ‘Ik zal alles behalve gentlemanlike zijn; de heer de
Broqueville is het zoozeer geweest, dat hij er mij voor doen walgen heeft. Zijne rede
is: jam (om maar verder Engelsch te praten); en ik houd er niet van, dat men jam aan
mijn baard strijke... Tusschen de regeering en ons, socialisten, gaapte iets: de heer
Hymans had er eene brug over geworpen; die brug heeft de heer Woeste opgebroken.
En de heer de Broqueville heeft er zich toe gedwongen gezien, zich bij die opgebroken
brug neer te leggen. Hij heeft zich neergelegd met alle hoffelijkheid voor iedereen.
Het is een goed bewijs dat hij het liever niet hadde gedaan. Want men looft niet
datgene waar men vijandig aan is. De heer de Broqueville is dan ook, in zijn diepste
binnenst, met ons. Zijne verdediging van het meervoudig kiesrecht is, juist daarom,
heel slap geweest: een opgelegd thema, zonder geestdrift ontwikkeld. Wie, trouwens,
is nog voor meervoudig kiesrecht? Gij zelf, regeering, zijt beschaamd over de
meerderheid die het u heeft bezorgd: eene meerderheid die niet berust op het recht.
Het bezorgde u een wederrechtelijk gezag. Uw gezag zou rijzen, het zou niet meer
verdacht zijn, indien het ging berusten op algemeen kiesrecht. Gij hebt dus bij
algemeen kiesrecht niets te verliezen, vermits gij er vermoedelijk de regeering bij
behoudt,
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plus een voortaan onbesproken gezag.... Het meervoudig stelsel heeft u weliswaar
toegelaten, de staatszaken te bedisselen naar uwe inzichten, en onder een schijn van
nobele menschenliefde een Belgische wereld van bekrompen clericalisme te
verwezenlijken. Ziet maar wat gij van het leger gemaakt hebt. Bestudeert maar eens
onze sociale wetgeving. Gaat maar eens de waarde na van onze magistratuur. Want
alles wat van de regeering afhangt, is verklerikaliseerd. Waarbij komt dat aldus het
katholieke Vlaanderen van lieverlede oppermacht krijgt over het overige deel van
het land, over Wallonië dat daar eindelijk genoeg van krijgt, en zijne autonomie gaat
eischen.
Want wij willen vrijheid, en die vrijheid weigert gij ons. Wij eischen ze, en zoo
gij voortgaat ze ons te ontzeggen, dan zult gij er de gevolgen van dragen. Eerst bij
de algemeene staking. Want onze ontberingen zullen op u terugvallen....
Wij wenschen die staking allesbehalve. Geef ons een ander middel om ons recht
te vrijwaren en wij geven de staking op. Intusschen is zij echter voor ons een middel
om de aandacht der burgerij op ons recht te vestigen: het beste middel om de aandacht
van iemand te trekken is, hem in zijne belangen aan te tasten. Nu weten wij heel
goed wat zulke staking als gevolg zal hebben. Wij bedoelen ze vreedzaam te houden;
dat zij het blijven zal is echter minder waarschijnlijk. Het is voor u, regeering, eene
nieuwe, eene opperste reden om ze te vermijden. Weigert echter de regeering, den
verzoeningsstap te doen, dan zal zij zelf ondervinden wat het kost, het volk te tarten
op het oogenblik dat zij van het volk nieuwe militaire opofferingen eischt.’....
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Destrée is welsprekend geweest. Zal ik u echter doen opmerken, mevrouw, dat hij
weinig nieuws heeft verteld? Ik zei het u gisteren al: een interludus, mevrouw, niets
dan een bekoorlijk tusschenspel, mevrouw....
En dan kwam vandaag de heer Mélot verontschuldigingen aanbieden voor zijne
onvoorzichtige toegevingen van verleden week; al verhaalt hij, gaarne de vraag van
eene bijzondere kommissie te onderzoeken, als wel te verstaan de socialisten afdoend
van staking afzien. Waarop gezel Vandervelde weêr aan het woord komt.
De heer Vandervelde komt aan het woord. Hij blijft er echter niet lang aan. Gezel
Destrée was mooi-literair geweest: gezel Vandervelde wilde het ook zijn. Hij zong,
met zijn mooie stem, een koeplet op den Haat - eigenlijk eene variatie op een thema,
door wijlen den minister van State Jules Lejeune aangeheven -, zweeg daarop, en
liet het woord aan priester Fonteyne.
Priester Fonteyne is... priester Fonteyne geweest, gelijk verleden week de heer
Woeste... de heer Woeste is geweest. Na hem is de heer Goblet... de heer Goblet
geweest. Gij weet niet wie de heer Goblet is? Ik ook niet. Maar dit bewijst niets ten
onzen voordeele, mevrouw.
Intusschen heeft de heer Goblet vanmiddag een storm verwekt in de Kamer. Of
liever: hij heeft er den heer Gielen toe verleid een uitval op Frankrijk te wagen, die
bedoelden storm zou ontketenen. De heer Gielen vond het kiesrecht in Frankrijk
‘rot’. Dat woord ‘rot’ vond men in de Kamer een zierken erg. Destrée werd er door
aangespoord ‘Vive la France’ te gaan roepen. En ook onze premier voelde zich
genoopt, ‘Vive la France’ uit te galmen. Waarna voorzitter Schollaert zich niet
onthouden mocht,
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eveneens ‘Vive la France’ te herhalen....
Mevrouw, aldus bereidt men in België het algemeen kiesrecht voor....
Men belooft ons, dat morgen de bespreking hieromtrent afloopt. Ik wensch er u
geluk mee, mevrouw. Want het zal tien dagen geduurd hebben, dat mijn proza u alle
rust heeft benomen....
N.R.C., 7 Februari 1913.

X
Brussel, 7 Februari.
Het is het einde geweest, na elf andere de laatste vergadering waar zou besloten
worden of ja dan niet, het socialistisch wetsontwerp, strekkende tot het in overweging
nemen van de herziening van artikel 47 der grondwet, aangenomen zou worden door
de regeering.
Het zal u niet verbazen, mevrouw, als ik u zeg dat de regeering in niets van hare
houding is afgeweken. Maar wat u wel verbazen zal, gelijk het me-zelf, gelijk het
nog vele anderen heeft verbaasd, is, dat zij, de regeering, heden geheel onthouden
heeft, geen woord meer van verzoening heeft gehad, niets heeft gezegd, dat meer
den zweem eener belofte inhield, en zelfs niet noodig heeft geoordeeld, nadere
uitleggingen te geven over wat men voor een nieuw ontwerp van den heer de
Broqueville kon
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houden: eenmaking der kieswetten voor provincie en gemeente.
Velen hadden gehoopt, dat de regeering zou hebben voorgesteld, deze herziening,
bij gebrek aan de andere, naar eene kommissie te verzenden; en die velen waren van
oordeel, dat de gematigde liberale linkerzijde het zich maar moest laten welgevallen:
beter iets dan niets; die eenmaking der kieswetten: misschien leidde het wel tot eene
bespreking van het zuiver algemeen kiesrecht, wat dan te bekwamen tijde de
grondwetsherziening mee zou brengen.... Anderen meenden, dat de heer de
Broqueville ons een ‘coup de théâtre’ voorbehield: op het laatste oogenblik, vandaag
dus, zou hij eenvoudig een nieuw ontwerp van wet tot eenmaking der kieswetten
voor provincie en gemeente neerleggen - hetwelk ontwerp dan natuurlijk wat rust
zou mogen nemen, terwijl anderdeels de oppositie er eene tegemoetkoming der
regeering in kon zien, en... zich stil zou houden....
Maar de heer Woeste had gezeid: ‘Pas de concessions!’, en, niet zonder dat het
bevreemding wekt, de regeering, eene regeering waar de heer Helleputte deel van
uitmaakt, de heer Helleputte die de eerste geweest was om het verzoenend ‘Causons’
uit te spreken, - de regeering was den ouden staatsman bijgetreden, terwijl, daarbuiten,
de algemeene staking dreigde....
Ik zal hier niet verder op ingaan, mevrouw: ik voel mij al Ciceroniaansch worden
en dat is altijd gevaarlijk. Liever maar een luchtig verslag over de zitting die ik
daareven met bekommerd gemoed ben komen te verlaten, de zitting die ons de
teleurstelling bracht van die ministeriëele stilzwijgendheid, en die zoo goed geleek
op de
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eerste herzieningsvergadering, want ook ditmaal zouden, op één na, slechts leden
der linkerzijde het woord voeren. Al waren ze heden echter van betere hoedanigheid,
mevrouw.
Dit zeg ik echter niet voor gezel Pépin. Gezel Pépin is een werkman, vol
ongehouwen gezond verstand en bol energie. Beide hoedanigheden drukt hij uit in
eene welsprekendheid die u niet meesleept, maar imponeert door krachtuitdrukking.
Gezel Pépin mokert u zijne overtuigingen in het brein, en gij hebt een heele dosis
scepticisme noodig, om niet heel beduusd van tusschen zijne handen te komen...
Zijne argumenten. - Maar die zult ge nu al beginnen kennen, mevrouw....
Het zijn trouwens de argumenten van den progressist Lorand. - De geweldige
Lorand, advokaat van Francesco Ferrer, mocht men wel den ‘accusateur public’ van
het Parlement noemen. Voor hem neemt ieder beginsel, ieder begrip zelfs, de gedaante
aan van een Kamerlid. En aldus vervalt de heer Lorand gaarne in persoonlijkheden.
Vandaag is het Woeste die het moet ontgelden, als personificeering der reactie, het
is Helleputte, belichaming der politieke dubbelzinnigheid, ‘die altijd voor
hervormingen is, als hij op de ministerieele banken niet zit’ (aldus de heer Lorand),
is het de heer Théodor, vleeschgeworden vertegenwoordiging der zuivere belangen
van het onbaatzuchtige katholicisme.... De heer Lorand, die advokaat is, praat maar
door. Hij opent geschiedkundige perspectieven, bewandelt alle mogelijke zijpaadjes
om te komen tot dit ironisch voorstel: het benoemen van eene commissie, die zou
onderzoeken wat de heer de Broqueville in zijne tweede redevoering heeft bedoeld....
De heer Colaert, de eenige katholiek die heden spreken
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zou, ziet er beschaamd uit. Hij heeft vroeger den mond vol gehad van
vrouwenkiesrecht. Nu echter....
Het geeft aan Kamiel Huysmans gelegenheid, zich eveneens voor vrouwenkiesrecht
te verklaren. Maar eerst dan, als de mannen hunne volle rechten zullen bekomen
hebben. En het is voor gezel Kamiel eene reden, om nogmaals met de socialistische
beginselen uit te komen pakken. Hij doet het op eigen, agressieve wijze, met zijn
groot, maar soms tergende polemistentalent. Men zou zoowaar zeggen, dat Kamiel
Huysmans jonger en jonger wordt.
De wijze, grijze Hector Denis wordt ouder en ouder. Dit neemt echter niets van
zijn idealisme af. Met welke overtuiging, met welke liefde heeft hij weêr gesproken
van wat hem aan het hart ligt? Met welke emotie voorziet hij de staking, de thans
onvermijdelijke staking, nu dat iedere stem tegen de staking als een kaakslag op het
aangezicht der arbeiderspartij gaat terecht komen.... Want - ik haal de woorden aan
van Denis, die woorden van gedempte passie uit de witte stem - nu is er niets meer
te doen, dan voor de vrouwen en de kinderkens te zorgen; de mannen immers kennen
hun plicht en zullen hem vervullen. En leve de staking! Leve algemeen kiesrecht!
Staat dan in alle werkelijkheid de algemeene staking voor de deur?
Luistert naar de verklaring, die Vandervelde in naam zijner partijgenooten afleest:
‘Ten zevenden male sedert twintig jaar wordt eene herziening verworpen, die ook
door de Christene werklui geëischt wordt. Meer: gij weigert naar ons te luisteren.
Gij weigert zelfs te luisteren naar de stem der verzoening... Straks wordt gestemd.
Voor wij daartoe overgaan, hebben wij echter nog een woord

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 6. Nieuwe Rotterdamsche Courant januari 1913 - november 1913

69
te zeggen aan de werklui. Onze taak tegenover hen is in de laatste maanden moeilijk
geweest. In zooverre dat zij ons, in onzen kruistocht tot bevrediging der gemoederen,
zijn gaan verdenken van lauwheid. Maar nu is alles gedaan; en zij die de kalmte
prediken, zullen het krachtdadigst zijn op het oogenblik van den strijd. Wij vragen
echter, dat geen onbezonnen daad zou worden gepleegd voordat het ordewoord
gegeven zij. Immers, thans verworpen, zal ons ontwerp eerlang weêr opdagen. Want
wij geven ons doel niet op: ‘Leve de herziening, Leve algemeen kiesrecht!’
Mevrouw, gij hebt gezien dat ik gespatiëerd heb. Herlees die woorden maar eens
en... slaak met mij een zucht van verlossing. Neen, de staking zal niet zoo heel ras
losbreken...
Er wordt gestemd: de grondwetsherziening wordt door 99 stemmen tegen 83
verworpen. De socialisten maken natuurlijk kabaal.... Maar als wij buiten komen,
geen spoor van ontroering in de stad. Integendeel, zou... En er is in de zoete
avondlucht eene voorjaarsbelofte....
N.R.C., 13 Februari 1913.
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Tusschenin
Brussel, 12 Februari.
Na de lange reeks brieven over de verworpen grondwetsherziening, eene reeks
brieven, die misschien nog langer wordt (er zijn zestig ingeschreven redenaars!),
over de militaire hervorming.
Want hedenmiddag begint de discussie tot hervorming van ons leger, naar de
inzichten en volgens het ontwerp van den heer de Broqueville, minister van oorlog.
Niet alleen mogen wij ons hierbij verwachten aan obstructie, misschien zelfs aan
sabotage der wet vanwege de socialisten, tengevolge der hooghartige houding van
de regeering tijdens de herzieningsgeschiedenis: de regeering zelf belooft ons ook
een hors-d'oeuvre, de aanklacht tegen de executie van sommige officieren, die hun
plicht averechts begrijpen, eene Dreyfuszaak tot Belgische verhoudingen gereduceerd.
En beide elementen kunnen van de bespreking die vandaag begint, iets heel lang,
maar dan ook iets heel pikant maken. Hetgeen ons eene nogal aardige politieke maand
belooft....
Intusschen is de vraag der grondwetsherziening allesbehalve begraven. Men zou
zelfs mogen zeggen, dat het verwerpen van het ontwerp der socialisten eindelijk de
aandacht van het publiek gaande is gaan maken. Want het was al heel onverschillig,
het publiek. Vergeleken bij de echte volksbewegingen, die de twee vorige
herzieningen, in de jaren 80 en 90, kenmerkten, ging de openbare houding tegenover
de, nochtans heftige, discussie in de Kamer op lamheid gelijken. Zelfs onder de
arbeiders, onder de-
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zen, die de groote algemeene staking moesten aangaan, was de geestdrift voor of
tegen minder dan lauw. En juist daarom is de kamerbespreking zoo zonderling, zoo
onsamenhangend, zoo blijkbaar aarzelend geweest. Want wat hebben wij per slot
zien gebeuren? De socialisten die zeggen: de herziening, of algemene staking. De
regeering die antwoordt: ik ben niet tegen de herziening, maar dan buiten alle
dreigement; intusschen wil ik de zaak wel bespreken. Waarop Hymans tusschenkomt
en de bespreking in eene kommissie voorstelt. De socialisten treden bij, zoodat de
bedreiging der staking in feite vervalt. Maar zoodra ze dit hoort, weigert de regeering
verder over de zaak te praten. En wat doen nu de socialisten? Zij verklaren, dat zij
de staking dan nog maar wat uitstellen zullen...
Aldus voorgesteld, schijnt de zaak wel ongelooflijk en is ze in elk geval
lachwekkend, zoo onlogisch is zij. Gij weet nochtans dat die voorstelling volkomen
met de werkelijkheid overeenkomt. En is zij zoo... vreemd, dan is het alleen omdat
de partijen waarlijk besluiteloos zijn, op ontreddering af. Het is tevens omdat het
publiek zoo onverschillig is. En het is eindelijk omdat de vraag van zuiver en
enkelvoudig algemeen kiesrecht iedereen nogal koud laat, de kamerleden, zelfs de
socialistische kamerleden, inbegrepen. Er heerscht gebrek aan geloof. En zonder het
geloof doet men geen deugdelijke kieshervormingen.
Nu zei ik u wel dat daar eenige verandering in schijnt te komen. Men gaat wat
meer belangstelling toonen. De stemming van Vrijdag jl., die de verwerping tot
gevolg had, heeft de aandacht gewekt en eenige roering teweeggebracht. En daarom
wensch ik u, tusschen de brieven over
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de herziening en die der militaire hervorming in, een paar feitjes mede te deelen, die
u toonen mogen wat men in de toekomst van de herzieningsbeweging verwachten
moet.
Eerst en vooral: men kan met beslistheid zeggen dat de staking niet
onmiddellijk-nakend, en zelfs in het geheel niet dreigend is. In zijn scherp en geestig
opgesteld weekblad ‘La Semaine politique’, verklaart gezel Kamiel Huysmans het
onomwonden: ‘Wij zijn met de staking niet klaar, en het zal nog weken duren voor
wij klaar komen.’ En gezel Emiel Vandervelde, die Zondag jl. in de kolenstreek van
Henegouw eene nogal theatrale rede uitsprak, en er natuurlijk de voorbereiding der
staking preekte, deed dit echter niet zonder de werklui te smeeken, dan toch te wachten
tot hij, Vandervelde, het teeken zou geven dat zij de fabriek of de mijn verlaten
zouden. Immers, al de wettelijke middelen tot het bereiken der herziening waren nog
niet uitgeput. Dus: wachten, d.i. niet staken, is de boodschap. - Intusschen lijden de
werkliedengezinnen eene vrijwillige ontbering....
Anderdeels schreef, daags na de verwerping van het herzieningsontwerp, het eigen
blad van minister de Broqueville, ‘Le XXe Siècle’, dat die verwerping niet bedoelde,
de zaak als afgehandeld te beschouwen; het was er allesbehalve meê gedaan; de
regeering bleef bij hare meening, dat eene kieshervorming niet uitgesloten is; zij wil
er zich zelfs heel ernstig mede bezig houden; en het is de plicht van ieder, ze nu maar
degelijk te gaan bestudeeren....
Ge ziet dat wij nog niet anders hebben gehad, dan een voorspel. Zooals de ‘Etoile
Belge’ geestig opmerkte: de verwerping is niet het begin van het einde; zij is
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hoogstens het einde van het begin. En het kon goed gebeuren dat het gordijn vroeger
gehaald wordt dan men denkt. Reeds sprak, in zijne declaratie, de heer Vandervelde
van een nieuw ontwerp, dat hij als mogelijk en zelfs aanstaande voorstelde. Men
merkt verder op, dat over het voorstel-Hymans, tot het samenstellen van eene
parlementaire kommissie niet werd gestemd, zoodat het best opnieuw kon opdagen.
Maar er is anders, dat beter is: de verzoeningsstap zou van rechts komen. Minister
van State Geeraard Cooreman, oud-voorzitter der kamer, die al meer dan eens aldus
is opgetreden, zou met een voorstel afkomen, mede onderteekend door Huyshauwer,
Siffer en Verhaegen, en zelfs, zegt men, door een Gentsch liberaal Kamerlid, ertoe
strekkende eene extraparlementaire kommissie samen te stellen, bestaande uit
parlementsleden en kieswetspecialisten, dewelke de zaak grondig zou onderzoeken.
Onmiddellijk na de bespreking van de militaire hervorming, en zelfs vroeger misschien
- dit zal afhangen van de wending die deze bespreking neemt - zou de geachte
volksvertegenwoordiger voor Gent zijn voorstel indienen, dat de regeering bij zou
treden. En dit zou de bevrediging zijn....
Bevat dit nieuwsje waarheid? Het werd vooralsnog niet tegengesproken. En het
ware te wenschen dat het inderdaad waarheid was...
N.R.C., 13 Februari 1913.
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Eene maat voor niets
Brussel, 12 Februari.
Heden moest, gij weet het, de bespreking van minister de Broqueville's ontwerp van
wet tot hervorming van het leger in bespreking komen. Doch, of de Kamer bang was
daar een begin mee te maken - en die vrees kan ik goed begrijpen, met die
negen-en-vijftig ingeschreven spreekbeurten! -, er is vandaag niets van gekomen.
Men heeft gestemd over een begrootingetje langs hier, over een onbeduidend lapje
wet langs daar; men heeft briefjes geschreven aan zijn vrindjes (of vrindinnetjes),
men heeft gekakeld, men heeft gegeeuwd. Boven, op de tribunes, stonden de piotjes
innig vergenoegd te glimlachen, men zou ze, men zou hun leger vooralsnog met
vrede laten; het was vier-en-twintig uren die men won op den vijand.
Men zegt echter, dat de vijand, - pardon, de heer de Broqueville er ten zeerste aan
hecht, dat morgen met de discussie zou begonnen worden. Ik, die daar niets tegen
heb, vraag dan ook niet beter. Zoodat gij morgen, op deze zelfde plaats, met denzelfde
letter gedrukt, mijn proza hieromtrent zult komen te genieten...
Er is sedert mijn jongste briefje nog iets anders gebeurd, en dat niet zoo negatief
is. Terwijl ik u hedenochtend argeloos zat te schrijven, kon ik al weinig vermoeden
dat het socialistische ‘comité de la grève’ op hetzelfde oogenblik vergaderd was, om
te beslissen wanneer de staking nu eindelijk los zou breken. En ik had juist mijn brief
gepost, toen het heldentenorgeluid van een gebochelden krantenman mij het besluit
van die heeren
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in het oor kwam bazuinen: de staking zal op veertien April aanvangen, tenzij...
Want er staat, in het uitgevaardigd manifest, natuurlijk een voorbehoudend ‘tenzij’.
Het staat, nietwaar, voor ieder onomstootelijk vast, dat de staking onvermijdelijk is:
men heeft het ons ook dikwijls herhaald, dat wij er een onwrikbaar geloof aan zijn
gaan hechten. De staking komt er dus; men heeft alle geweld moeten gebruiken, om
te beletten dat zij er niet reeds wezen zou: aldus de socialistische bladen. Wij zijn
echter inschikkelijke lieden, en die onvermijdelijke staking, die
staking-als-het-zwaard-van-Damocles, neen, als-de-leeuwen-in-den-kuil-van-Daniël,
hewel, zij zal niet uitbreken, als...
Ik heb nooit eene komedie bijgewoond als die van deze staking. Breekt zij
inderdaad uit, dan zal er in België nooit onnatuurlijker volksbeweging vast te stellen
zijn geweest. Zij zal alleen bewijzen de groote macht, den tyrannischen invloed der
leiders op de arbeidersklasse, der leiders die zich dan ook heel wat
verantwoordelijkheid op den nek laden, en tegen dewelke zich de stakers zouden
keeren, moest men hen al te lang beletten, hun brood te gaan verdienen. Want eene
voorbereide, georganiseerde staking kan men zich wèl in Engeland denken: in België
is zij, vanwege allerlei factoren, eene onmogelijkheid. Breekt zij hier uit, dan leidt
zij naar een fiasco voor de socilistische hoofdmannen, en legt den werklui heel wat
nuttelooze misère op.
Maar zij zal niet losbreken. In het manifest staat: ‘tenzij’. Er zal een middenweg,
een bevredigende middenweg gevonden worden. En is het de regeeringspartij niet
die hem vindt (iets waar zij ongelijk in hebben zou), dan
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zullen het de socialisten zelf zijn....
Want wat hierin van de katholieken gehoopt werd: het ontwerp-Cooreman, waar
ik het hedenochtend over had, valt te vreezen dat er maar heel weinig van terecht
komt. Het Gentsche blad, dat wel eens in naam des heeren Cooremanzelf spreekt,
‘Le Bien Public’ nl. keurt zijn voorgegeven ontwerp tot het samenbrengen van eene
extra-parlementaire commissie af. Dit moet ons echter niet alle hoop doen verliezen.
Want wil de rechterzijde niet mee, dan zal er, ik herhaal het, links wel iets op
gevonden worden, tijdens de twee maand wachtens.....
N.R.C., 14 Februari 1913.
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De militaire hervorming
I
Brussel, 13 Februari.
Ik weet niet, geachte lezers en lezeressen, of gij, als ik, onder dezen zijt, die heel het
oeuvre van uw genialen, hoewel verfranschten landgenoot Adolphe Dennery zonder
behulp van welk tekstboekje ook, uit het hoofd, evengoed als een Royaards, een
Verkade of een Vogel (die het trouwens niet zouden kunnen) vermogen te reciteeren.
Ik neem het u overigens niet kwalijk: gij behoort vermoedelijk niet, als ik, tot een
familie, die, durf ik zeggen, de tooneelliteratuur met de moedermelk heeft ingezogen.
Ik was, moet ge weten, geen zes maanden oud, toen ik bij luid gehuil lucht gaf aan
de emotie, die ‘Ben-Leïl, de zoon van den Nacht’ bij mij had gewekt; en nauwelijks
een paar jaren later klopte mijn hart van het eerste liefdevuur, toen ik een zesjarig
actricetje optreden zag in ‘Een beroemd proces’... En zoowaar...
Weest gerust: dit wordt geenszins eene levensbeschrijving. Ik had den letterzetter
zelfs heel wat moeite kunnen besparen door heel den hierboven staanden tekst te
vervangen door deze enkele vraag, de eenige waar het hier op aan komt: dames en
heeren, kent gij het Dennery-repertoire? Zoo ja (en ik hoop het), dan zult gij weten
dat deze uitnemende dramaturg steeds het voornaamste deel zijner drama's, de
eigenlijke verknooping, in het duister laat spelen. In een duister, dat echter niet
vermag te beletten, dat de toeschouwers nog voldoende zien wat aan het gebeuren
is, maar niettemin over dat gebeurende een
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waas van geheimzinnigheid, van angst, van beklemming werpt, die samen moeten
beletten dat gij aan u-zelf zoudt bekennen, heel goed te weten waar het om gaat en
hoe het zal afloopen...
Ik weet niet, geachte lezers en lezeressen, of gij als ik de volledige werken van
Adolphe Dennery hebt gelezen. Maar ik weet dat onze premier, minister de
Broqueville, ze wel gelezen heeft, en heeft hij ze niet gelezen, dan verklaar ik zonder
omwegen, dat hij al even geniaal, al even bewonderenswaardig is, als...
Gij zoudt een al heel slecht geheugen hebben, hadt gij vergeten dat wij heden den
aanvang der bespreking over de militaire hervorming zouden vieren. Het moest
gisteren al gebeuren. Maar de zitting van gisteren was eene maat voor niets, eene
maat voorslag, gelijk Mengelberg zou zeggen. Ik verhaast mij u mede te deelen, dat
de daareven afgeloopen zitting eveneens eene maat voorslag uitmaakt. En ik aarzel
niet u toe te vertrouwen, dat naar mijne intieme overtuiging de vergadering van
morgen eene derde maat voor niets zal zijn. En dit, terwijl het parlementaire orkest,
dat intusschen niet bereid schijnt te zijn het bij stemmige Kamermuziek te laten, niet
ophoudt op onstuimige manier te praeludeeren, en er klaarblijkelijk op uit is, naar
moderne wijze dissoneerend op te treden.
En waarom wij nu weêr drie volle uren te vergeefs op de bespreking der militaire
hervorming hebben gewacht, en het vermoedelijk ook morgen zullen mogen doen?
Omdat de heer de Broqueville zoo goed het Dennery-repertoire kent, waarvan het
belangrijkste deel, de dramatische knoop, steeds bij extinctie van gas of electriciteit
gebeurt.
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Want nauwelijks zitten wij vanmiddag op het smalle, waarlijk allesbehalve
gemakkelijke bankje, dat ons in de perstribune is voorbehouden, en dat slechts door
de limonade van kwart voor drieën verdraaglijk wordt, of de minister-president
verzoekt voorzitter Schollaert, ons weêr aan de deur te laten zetten. Wij: dat is al wat
in het Kamergebouw den titel niet voert van volksvertegenwoordiger. Waar wil de
heer de Broqueville met dit streng verzoek heen? Waarom wil hij de verklaring, die
men van hem verwacht, in het duister hullen? (Gij snapt mijne toespeling op Dennery,
nietwaar?) Is het, omdat hij zich in den laatsten tijd van duistere verklaringen eene
specialiteit heeft gemaakt? (aldus beweert, gij weet het, de oppositie-pers). Neen,
het is omdat minister de Broqueville, wien men er voor maanden al naar heeft
gevraagd, vertellen wil hoe het staat met België tegenover de groote Europeesche
mogendheden. En dit mag België, en vooral de Belgische pers, natuurlijk niet weten.
En daarom eischt hij gesloten deuren tijdens zijne verklaring....
Al de Kamerleden, en vooral die der rechterzijde, geven er blijk van, Dennery op
hun duimken te kennen: zij stemmen erin toe, dat het drama, reeds van bij de
aanvangsverknooping, in het duister zal spelen. Zij gaan verder, en, in hunne naïeve
geslepenheid, willen zij erin toestemmen, dat niets van het ‘huis-clos’ uitlekken zal.
Maar gij weet, dat men het bij Dennery toch ziet. In de Belgische Kamer ziet men
het wel niet, maar men hoort het. In de volière, die den journalisten tot vergaderlokaal,
tot antichambre verstrekt, hoort men van uit de Kamer gehuil, geblaf en gekef. Wij
willen ons naar onze
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tribune storten: de glimlachende huissier houdt ons terug. Wel mogen wij vernemen,
dat de heer Woeste het hooge woord voert. En wij hooren de zware bazuin van gezel
Demblon. Wat er eigenlijk gebeurt, zullen wij echter eerst om kwart voor vieren
vernemen... Intusschen spelen wij een philosophisch kaartje....
Om kwart voor vieren worden wij weêr in de vergaderzaal toegelaten. Het hoofd
van een aantal Kamerleden gelijkt op gloeiende kanonballen. Dat van den heer Woeste
herinnert aan de Provençaalsche sinaasappelen, die, zelfs bij de volste rijpheid, groen
blijven. En het gelaat van den heer de Broqueville is onveranderd gebleven, zooals
het een minister van oorlog past.
En nauwelijk is de publieke zitting weer geopend, of de heer Royer gaat verklappen
wat in de geheime zitting is gebeurd. Ziet gij wel dat het als bij Dennery is? Het
moest eigenlijk heel duister zijn, maar zij zullen het toch heel duidelijk zien!....
De socialist Royer is woedend. Men heeft het geweten der Kamerleden willen
verkrachten, terwijl het duister was (altijd als bij Dennery). Het opgelegde stilzwijgen
was een valstrik. Gezel Hubin, en zelfs Hymans hebben ertegen geprotesteerd. Maar
dan heeft Woeste weêr eens willen toonen, dat hij de overwinnaar was van 2 Juni.
Weêr heeft hij uitgeroepen: Vae victis! Alsof het geen schande was, zijne tegenstrevers
voor ‘vee’ uit te schelden! En op Woeste's verbod heeft de Broqueville zijne verklaring
niet afgelegd. Toen had Hubin de vrijheid genomen, Woeste eene ‘vieille crapule’
te noemen, eraan toegevoegd dat hij gaarne de ontbering der ministeriëele declaratie
leed, vermits deze niets anders was dan ‘le secret
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de Polichinelle.’ En dit had het kabaal natuurlijk tot zijn toppunt opgedreven....
Aldus, maar natuurlijk veel uitvoeriger, Royer. Voorzitter Schollaert vindt het al
welletjes. Ik kan hem geen ongelijk geven. En daarop liep de eerste dag der bespreking
over de hervorming van het leger, genoemd de militiewet, ten einde.
Daar minister de Broqueville er nog niet in geslaagd is, zijne verklaring te doen,
zal dit morgen geschieden, natuurlijk weêr binnen gesloten deuren. En wat het dan
geven zal....
Voorwaar, ik zeg het u, wij zijn nog niet aan het einde van het militair debat...
N.R.C., 14 Februari 1913.

II
Brussel, 14 Februari.
Gij kunt u niet voorstellen, mijnheer en mevrouw, welke bezorgdheid het bureel der
kamer voor ons, journalisten gaan toonen is. Gisterenmiddag waren wij nauwelijks
binnen, tot het ijverig volbrengen van onzen dagelijkschen plicht, of voorzitter
Schollaert, op schriftelijk verzoek nogal van minister de Broqueville, noodigde ons
uit maar weer gauw heen te gaan. Wij bleken toen echter al te plichtbewust te zijn:
wij gingen schuil in de kanarie-
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kooi, - de antichambre der journalisten - waar men zulk een heerlijke gelegenheid
tot een gezellig kaartje vindt, en... waar men, niettegenstaande het ‘huis-clos’, zoo
goed hoort wat de Kamerleden bij ontstentenis van alle publiek, elkander naar het
hoofd gooien; - een oord der verderfelijkheid overigens, waar diezelfde Kamerleden
voorzoover zij uit den booze zijn, al te gemakkelijk de journalisten genaken, en
vertellen gaan wat binnen zulke streng-gesloten deuren gebeurt...
Hedenmiddag heeft het bureel der Kamer de bezorgdheid nog verder gedreven.
Het was heel mooi weer vanmiddag, als men er het oog op houdt dat wij pas 14
Februari schrij ven. God! pas 14 Februari, en reeds deze crocussen in mijn tuin, en
deze voorjaarsrozen op uwe konen, mevrouw!... Voorzitter Schollaert had vanmiddag
dan ook berouw, dat hij ons bij zulke meteorologie binnen de Kamer wanden
incrusteeren zou. En hij gaf ons weer maar eens vrijaf; niet alleen buiten de
vergaderzaal, maar zelfs buiten onze antichambre-kanariekooi werden wij gedreven;
wij moesten de vrije, blije lucht in; en... aldus zouden wij heel zeker niet vernemen
wat de heer de Broqueville tijdens het ‘huis-clos’ vertellen zou.
Het is nooit gebeurd, Mijnheer, dat men ons aldus sloot buiten het oord, waar wij
ons, bij den wille van het Belgische volk, thuis gevoelden. Wij zijn dan ook allen
verontwaardigd geweest. En hebben het dan ook aan het bureel der Kamer laten
weten, bij veertigvoudig-onderteekenden brieve. Waarna wij een Scotch-ale zijn
gaan drinken, met een hompje chester-cheese erbij (in den ‘Prince of Wales’)
Intusschen lei minister de Broqueville de verklaring af, die wij niet mochten hooren.
Nauwelijks echter hadden
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wij het laatste blokje chester binnen (en zij was lekker) of een meineedig Kamerlid
had ons al over de geheimen van den minister van oorlog ingelicht. Die geheimen
waren, maanden geleden, reeds in gouvernementeele bladen medegedeeld geworden:
wij moesten onze nationale verdediging verzekeren op bevel der aangrenzende
mogendheden. Niet meer dan toen werd heden de naam van die mogendheden door
den heer de Broqueville medegedeeld. Hetgeen niet belet dat hij, de heer de
Broqueville, wel reden heeft, om ons leger inderdaad te versterken.
Reeds om kwart voor drieën, helaas, moesten wij weer plaats nemen in onze
muf-geurende perstribune. Het was uit met de bezorgdheid van het Kamerbureel.
Nog slechts de dagelijksche limonade (ik zal niet ophouden er de voortreffelijkheid
van te prijzen, mevrouw, vooral niet na Scotch-ale en chester-kaas), en daarbij houdt
's heeren Schollaert's goedheid op. Vaarwel, o voorjaars-luwte: wij betreden reeds
de voorhal der werkdadige en openbare politiek.
De openbare politiek uit zich weêr maar eens bij eene declaratie des heeren de
Broqueville. En ik schrijf u maar onmiddellijk mijne nota's over: ik kon het anders
soms vergeten. Ik laat echter de onderbrekingen, eenheidshalve, weg: gij kent nu al
genoeg de Belgische Kamerzeden, om zelfs intijds te onderbreken, met den gepasten
tongval.
‘Wij beginnen’, aldus de Broqueville, ‘een ernstig debat. Ik plaats mij dan ook
maar gauw onder de hoede van Leopold I, dien men den Vroede noemde. En met
hem gaat het mij vooral om het welzijn van het land. Wij moeten, door onze militaire
uitrusting, ontzag wekken. Ons
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doel moet zijn: België den Belgen voor te behouden. Meer dan ooit hebben wij thans
tot plicht, dit doel voor oogen te houden. Wij hebben immers gezien, wat verdragen
beteekenen. Zijt gij bijzichtig? Neen? Ziet dan maar wat in de Balkan-staten gebeurt.
En ook daar kon men immers spreken van traktaten en onzijdigheid.... Waarbij komt
dat wij een klassiek oorlogsveld zijn: “le champ de bataille de l'Europe”. Het klinkt
wel heel mooi, maar.... verder dan zulke akoestieke aandoening, moet onze
ondervinding toch niet gaan. Vindt gij het ook niet, mijnheer en mevrouw? Ja, niet
waar?!.... - Denkt echter niet, bid ik u, dat eenige mogendheid ons ooit zou hebben
bedreigd. Waar zijn uwe zinnen! Zoo echter niemand ooit iets heeft geëischt, zij zijn
ons allen bijgetreden toen wij gingen spreken van versterking onzer positie. En niet
alleen het buitenland trad ons hierin bij: ook het binnenland.... O, wij weten het wel:
gij gaat ons het eigen verleden, ons politiek verleden van gisteren, voor de voeten
werpen. Maar in het verleden wisten wij niet wat wij tegenwoordig weten. Is men
ooit te oud om te leeren, mijnheer en mevrouw? En de omstandigheden hebben ons
geleerd, dat... Maar in één woord als in de volledige werken van Hendrik Conscience
(de vergelijking is natuurlijk van mij, correspondent): de tijden eischen hervorming
en versterking van het Belgische leger; ik (de minister ditmaal) bewijs het u met alle
mogelijke dokumenten; ik (ditmaal is weêr uw correspondent aan het woord) vind
deze dokumenten van afdoende beteekenis; en...’
Toen minister de Broqueville zoover gekomen was, verklaarde hij zich vermoeid.
Ik-zelf ben het alles-behalve. Ik zou aldus kunnen voortgaan tot morgenochtend.
Maar
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misschien verkeert gij-zelf, mijnheer en mevrouw, in de gemoedsstemming van den
heer de Broqueville?
De heer de Broqueville zal Woensdag zijne rede voortzetten. Ik ook....
N.R.C., 15 Februari 1913.

III
Brussel, 19 Februari.
Mag ik, voor ik hier mijne druk-gelezen mededeelingen over het militair debat,
vooralsnog een monoloog des heeren de Broqueville, voortzet, u verzoeken, geachte
typograaf, hier voor mij even eene parenthesis te openen? Want wij moeten ons niet
alleen, gij zult het toegeven, bezighouden met Het heden-geschiedende. Ik heb
daareven in Boutens' ‘Carmina’ gelezen van het ‘zaligmakend Oogenblik’, maar dat
moet ons niet doen vergeten, dat wij, met het oog op de Toekomst, het oog (het
andere natuurlijk) op het Verleden dienen te houden gericht, - al liepen wij er
doodelijk strabisme bij op.... Het Oogenblik, gij herinnert het u immers, is het Militair
debat. Het Verleden is het Kiesrechtdebat. De Toekomst, het is misschien de
algemeene Staking.
Maar neen, ik zeg het met al de energie waar ik in staat toe ben, en al moest ‘Le
Peuple’ er mij nogmaals voor ‘Dichter’ om uitschelden: het zal de staking niet
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zijn. Want dit wilde ik u juist mededeelen, voor ik op de alleenspraak van minister
de Broqueville terugkeer: langs alle kanten, van alle zijden wordt bij de regeering
aangedrongen, dat zij niet langer zou luisteren naar de koppigheid van den ouden
heer Woeste, en zich dan toch inschikkelijk zou toonen voor elk voorstel van goeden
wil. Ik kan u niet zeggen of de heer Cooreman zijn ontwerp van interparlementaire
onderzoekskommissie heeft opgegeven. Bij de reactionaire pers vond het in den
aanvang weinig bijval. Thans schijnt die pers - op bevel? - bij te draaien. Intusschen
zouden twee groot-nijveraars, die in het Parlement aan de linkerzijde zetelen,
Warocqué en Boël, bemiddelende voetstappen bij de regeering doen. Deze ontving
reeds smeekschriften, o.m. van het Syndikaat der Klein-handelaars. Sommige
katholieke bladen verzwijgen hunne sympathie voor eene schikking in der minne
alles behalve. Anderdeels vraagt men zich af, hoe het zou staan met de
verantwoordelijkheid van sommige socialistische wethouders van groote en kleine
steden tegenover de bevolking die zij beheeren, als zij de stedelijke werklieden, die
van gas- en waterregie b.v., tot staking aan zouden zetten; en welke houding zijn zou
deze van den socialistischen senator Coppieters, die bestuurder is der Gentsche
wereldtentoonstelling, als hij er zou toe bijdragen, de werken stil te doen leggen
veertien dagen - het oogenblik van den ‘coup du feu’ - voor de opening der Expositie...
De socialisten zouden natuurlijk alles op den nek laden der regeering. Men denkt
dan ook, dat de heer de Broqueville een goed oor verleenen zal aan een ander voorstel,
dat uit zou gaan van den katholiek Wauwermans, en niets anders bedoelt dan een
denkbeeld van den minister-zelf:
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éénmaking der kieswetten voor gemeente en provincie te verwezenlijken, hetgeen,
geleidelijk, de deur openzetten zou voor latere algeheele herziening.... Nu zijn die
socialisten zulke kwade kerels nog niet. Bijt minister de Broqueville in den
Wauwermanschen koek, dan lijdt het weinig twijfel of zij doen het tweede hapje.
En.... heb ik U niet gezeid, mijnheer en mevrouw, dat gij ongelijk hadt, zulken
vreeselijken angst voor die staking te koesteren?....
En nu, geachte typograaf, kunt gij de parenthesis gerust weêr sluiten: ik ben weer
bij den monoloog van den heer de Broqueville aangeland.
Ik ben zelf eigenlijk blij, dat de omstandigheden mij hebben gedwongen, er een
eenigszins langen proloog aan te laten voorafgaan. Want zoolang de heer de
Broqueville alleen aan het woord is, bestaat er voor mij geen kans, u met de
kwinkslagen onzer Kamerleden enkele stonden na uw middageten genoeglijk, en der
spijsvertering bevorderlijk, bezig te houden. De heer de Broqueville is wel aangenaam
om te hooren; wat hij vertelt is wel zakelijk, en hij vertelt het op verkwikkelijken
toon (als men er nu en dan een slokje van de geurige Kamerlimonade bij slurpt).
Maar het belet hem niet soms wat wijdloopig te worden, en... gij zult toch zeker niet
gaan eischen dat ik u het stenogram van zijn discours opdisch?..... - Ik hou mij dan
ook bij een beknopt relaas.... en bemerk, al is het nog ongeschreven, dat dit relaas
inderdaad al heel beknopt dreigt te worden. Hoe spel ik daar ooit een kolom druks
uit, lengte eens behoorlijken briefs?.....
Om te beginnen - aldus de minister van oorlog - moet gij mijne ooren niet dol
komen razen met vermindering
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van diensttijd. Weet gij waar zij tegenwoordig in Frankrijk aan denken? Aan het
herinstellen van den driejarigen dienst. (Ditmaal verwaarloost de Kamer te roepen:
Vive la France!)
In Duitschland blijft men het met de lange termijnen houden, en in Engeland is
men tot zeven jaren lang onder de wapenen. Daar kunt gij, zou ik meenen, een punt
aan zuigen. In Holland heeft men geprobeerd, den dienstduur in te korten, met het
gevolg dat algemeen geklaagd wordt. Zoodat wel vast staat, dat men zoo maar geen
soldaat vormt in één-twee-drie. En staat nu tevens vast, dat het denkbeeld der
beperking, zoowat overal in de lucht hangt, dan wil dit nog niet zeggen, dat het eruit
moet vallen onder den vorm van slechts zes maanden dienst, gelijk gij zoudt willen,
obstructionisten die gij zijt.... Wij zijn echter voor de in de lucht hangende beperking
niet doof: wij stellen u voor: vijftien maanden. Is het goed? Neen? Maar denkt toch
eens aan de gevaren waaraan gij ons bloot stelt, beste vriendjes! En laat ons dan toch
ten minste eene proefneming doen. Later, misschien, als zou zijn gebleken.... Wij
zijn toch ondereen om elkander te verstaan, nietwaar? Et on pourrait causer gelijk
Helleputte zegt....
Wij hebben verder besloten, het leger te verdeelen in zes groote eenheden. Elke
eenheid (noemt gij het liever eene divisie? Mij goed!) zou uit drie brigades bestaan,
en elke brigade uit twee regimenten te voet en drie batterijen te paard, met nog een
hoop ander paardevolk om meê te helpen. En gij vindt dat niet prachtig, gij? De
kaders worden ernstig aangevuld. Er komen honderd-vijf-en-twintig hoogere officieren
bij, zevenhonderd andere officieren,
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en meer dan tweeduizend onderofficieren.
Ik weet het wel: koken moet kosten. Ik heb zelfs een kleine berekening gemaakt,
en....
(Hier, mijnheer en mevrouw, begint minister de Broqueville met millioenen te
goochelen, zoodat er mij hooren en zien van vergaat. Het begint mij te duizelen in
mijn hoofd. Ik moet mijn oogen sluiten, of ik tuimel uit de hooge bank waar ik op
neêrzit... Als ik weêr bijkom is het om te hooren, dat het ons iets als een negentig
millioen gaat kosten, dat hervormingetje. Waar ga ik ze halen, mijnheer en mevrouw?)
Om mij weêr geheel in mijn centrum te brengen krijgt de heer de Broqueville het
over de vraag van het Vlaamsch in het leger. Hier, ten minste, heb ik verstand van.
Ik spits dan ook mijne ooren, en verneem:
De Vlaamsche soldaten ontvangen (in de toekomst) Vlaamsch onderricht; het
Vlaamsch komt op gelijken voet met het Fransch voor het examen der
militieplichtigen, der korporalen en der brigadiers, al is voor dit eerste
onderofficierenexamen het Fransch een verplicht vak; eene Vlaamsche afdeeling
wordt ingericht in de regimentsscholen voor de kandidaat-korporalen; bij al de andere
militaire examina, van laag tot hoog, is of wordt praktische kennis van het Vlaamsch
geëischt; de handboekjes der soldaten zullen in beide talen verschijnen, de dagorders
worden in het Vlaamsch vertaald, alsook alle inlichtingen, bevelen en verdere
mededeelingen; de officier of onderofficier spreekt Vlaamsch met den Vlaamschen
soldaat; de taal der commando's blijft: het Fransch. Verder zal de gewestelijke
indeeling zoover als mogelijk ingevoerd worden; van indeeling in Vlaamsche en
Waalsche regimenten kan
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echter geen spraak zijn. En al deze punten, Mijne heeren, behalve dit laatste, zullen
geschreven staan in een keurig wetsontwerp, dat binnen enkele dagen zal worden
overlegd....
‘En gestemd voor de algemeene wet?’ vraagt Van Cauwelaert;
‘Zal van de omstandigheden afhangen!’, meent de minister;
‘Zal een schijnvoldoening zijn, als de wet erdoor is!’ oppert sardonisch Kamiel
Huysmans;
‘Maar wij zullen ons niet laten bedotten!’ dreigt Arthur Buysse....
Mijnheer en mevrouw, aldus, en nog op andere wijzen, betuigden de Vlamingen,
dat zij niet geheel voldaan waren.
Maar ik laat het aan uwe rijke verbeelding over, u daar een juist denkbeeld van te
vormen....
N.R.C., 21 Februari 1913.

IV
Brussel, 20 Februari.
En toen minister de Broqueville ermee gedaan had, de Vlamingen te misnoegen,
toen ging hij weer zitten, mijnheer en mevrouw.
Want het lijdt geen twijfel: de heer de Broqueville heeft de Vlamingen misnoegd.
De Vlamingen hadden een te-
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genhanger gevonden van Destrée's administratieve scheiding: zij waren de militaire
scheiding gaan eischen. En zij waren zoowaar verpletterd - moreel, moreel, mevrouw!
- toen de heer de Broqueville niet meer van die militaire dan van de administratieve
splitsing des vaderlands verklaarde te willen weten... Ik had u trouwens sedert lang
verwittigd: minister de Broqueville heeft in deze een slecht karakter; hij blijft er aan
hechten, een Belg te zijn, liever dan een Vlaming of een Waal; en, in één woord als
in een volledigen Van Dale (laatste uitgave): hij is voortaan, in Vlaamsche oogen,
een aterling.
En minister de Broqueville ging zitten. En Dubus de Warnaffe stond recht. De
heer Dubus de Warnaffe heeft de legerwet gerapporteerd. Sommige noemen hem ‘le
père Ubu’; een klerikaal Kamerlid noemt hem ‘Bubu de Montparnasse’. Ik blijf mij
afvragen waarom...
Waarna het gezel Furnémont is, die den krijgstrompet gaat steken...
Dit alles, mijnheer en mevrouw, is een reliquaat van wat gisteren gebeurde. Ik
bewaarde erover het stilzwijgen des grafs, omdat ik voorstander ben van een afgerond
geheel. Gij ook, ontwijfelbaar. Ik zeg het trouwens met nadruk (al is deze in de N.R.
Ct. verboden): gij krijgt hier nimmermeer eene gefragmenteerde redevoering te
genieten... Furnémont, die gisteren pas begon, vervolgt heden zichzelf. En hij zegt...
Maar heb ik u reeds Furnémont voorgesteld? Neen? Neem mij dan niet kwalijk.
Want gij hebt alles bij de kennismaking te winnen.
Furnémont, onsterfelijke schrijver van de eeuwen-oude
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studenten-revue ‘Le Tramway de Zinc’ (in dien tijd was ik nauwelijks geboren,
mevrouw), is de vrucht, de geestelijke vrucht, van een geniaal ketje en een
uebermenschlich krotje. Gij weet dat het ketje de Brusselsche kwâjongen, dat het
krotje het Brusselsche kwâmeisje is. Sublimiseer beiden, mevrouw, tot hunne
oneindelijke mogelijkheid, en voer ze daarna voor pastoor en wethouder van den
burgerlijken stand: hun eerste zoon zal Furnémont heeten, en bij nature bedeeld zijn
van al de gaven des harten en des verstands, en de noodige kruiderijen om deze gaven
slikbaar te maken voor oordeelkundige lieden.
Vandaag dan....
Laat mij eerst zeggen dat wij vooruitgaan, heel ernstig vooruitgaan. Gisteren (gij
kunt het onmogelijk vergeten hebben) was het nog eene alleenspraak: die van de
Broqueville. Heden was het reeds een dialoog, vermits wij na Tityrus Meliboeus, of,
op zijn belgisch, na Furnémont Woeste mochten hooren. In allen ernst: ik vind mijne
vergelijking heel juist. Ik raad u dan ook aan, zonder verwijl, zonder dit mijn proza
verder te verslinden, de eerste Ecloga van Vergilius te gaan herlezen; het zal u, mits
gij maar eenig transpositievermogen bezit, toelaten, u een zeer juist begrip te geven
van den toon der vergadering van heden.
Furnémont, opgewekt als een Tityrus, begon: Wij, socialisten, zijn pacifisten, en
niet alleen vanwege het rijm. Want onze partij is de eenige waarborg voor den vrede.
Den vrede vermoogt gij, kapitalisten, niet te verzekeren, dan door ons, werklui,
nieuwe lasten op te leggen. En daaronder, verplettert gij ons. Ik gevoel mij zoowaar
verpletterd, en dit op het oogenblik dat ik er
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zoo vurig naar hunker, de casernes leeg en de kerken vol te zien (Jawel!) Maar mijne
verplettering, ik weet het, zal duren: klerikalisme en militarisme gaan hand in hand,
zoo niet in het volle daglicht, dan toch op de verraderlijke sporen van nachtelijke
wandeltochten. (De beeldspraak is van mij, correspondent, maar ik leen ze volgaarne,
zonder de minste bijgedachte van woeker, aan den heer Furnémont). Het militarisme
der regeering bleef langen tijd verholen; thans wordt het den liberalen toegereikt als
eene verzoeningsplank over de tweespalt der.... gij weet wel wat. Maar zullen de
liberalen in die verzoeningsplank bijten? Neen, niet waar? tenzij men den diensttijd
ernstig ging inkorten. Want gij, liberalen, zult niet dan eene voorwaardelijke
verantwoordelijkheid tegenover het land willen dragen. Immers, wat doet de
regeering? Zij wil Groot-Mogendheid spelen. Speelt gij meê? Wij niet, in geen geval...
En pas voor een jaar, zoudt gij, klerikalen, al even weinig hebben medegespeeld.
Het is geen kwarteeuw geleden, dat de heer de Broqueville slechts in oorlogstijd van
vermeerdering der krijgslasten wou weten. Minister Segers heeft zijn antimilitarisme
verkocht voor een schotel... pardon: voor den titel van Lord der Admiraliteit. Vier
derden der rechterzijde staan op het punt hun verleden te verloochenen. Terwijl wij...
Wij: wij eischen de Gewapende Natie, als in Zwitserland. Gij antwoordt ons: past
op: Zwitserland is eene bergachtige streek. Uit verdraagzaamheid stellen wij ons
tevreden met vermindering van den dienstduur, als in Holland. Gij antwoordt ons:
past op: Holland is een vlakke streek. Ik leid er uit af, dat gij mij niet bergachtig
genoeg vindt, om te doen als Zwitserland, en niet plat genoeg,
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om als Holland te doen... Maar dat is het niet: de waarheid is dat gij zelf noch van
platte noch van bergachtige streeken wilt weten, omdat gij er vol mee zit (met
streeken, natuurlijk). Want de vijand is niet buiten ons, dreigt niet van buiten de
grenzen: hij is binnenin ons-zelf, hij ligt in den schoot der regeering, die steeds meer
soldaten, die 125 opperofficieren, die 700 lagere officieren, die 2200 onderofficieren
eischt. Tegen wie? Tegen de democratie! (Wilt gij nu maar het couplet voortzingen,
mevrouw? Ik gevoel mij moe, eenigszins).
Waarna Woeste, de Meliboeus van dezen Herderskout, aan het woord komt. De
heer Woeste heeft geen kiespijn: dit jammeren is bij hem een oratorisch procédé. De
heer Woeste heeft lessen van uiterlijke welsprekendheid (gelijk dat op de Vlaamsche
muziekscholen heet) genomen bij Reynaert de Vos, tenzij het bij den, thans zeer
verbitterden, heer Serjanszoon was. Hij zit dan ook vol looze streeken en vol
gemanierdheid. Al is heden zijne dictie als van iemand, die op het punt staat, zich
een tand te laten trekken...
Hij zegt...
- Maar heb ik u niet gezegd, mijnheer en mevrouw, dat ik u voor geen hesp nog
onvolledige diskoersen wilde rapporteeren? En ik verwed er de calvitie van wijlen
minister de Trooz op, dat ik hedenavond woord houd. En, morgen, mevrouw, koopt
gij bij uw geduld van hedenavond te grootere geneuchten.
Ik besluit dus hier deze mededeelingen. Niet echter, o geachte typograaf, zonder
u verzocht te hebben nog even eene parenthesis te openen. Alleen om mede te deelen
dat, in zake staking, de groot-nijveraars de heeren Warocqué
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en Boël niet volgen zullen, noch hunne voetstappen drukken waar zij zich ter
verzoening begeven bij de regeering. Maar dat, integendeel, burgemeester Max bij
zijne collega's der groote steden aangedrongen heeft, dat zij hun best zouden doen
om de staking te beletten.
Typograaf: sluit.
N.R.C., 22 Februari 1913.
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‘Pour l'art’
Brussel, 19 Februari.
Van twee zijden tegelijk - twee verleidelijke, op het-gebod-af-aandringende en
trouwens zeer gaarne gevolgde, gaarne gehoorzaamde zijden - wordt, naar aanleiding
van de expositie van den kunstkring ‘Pour l' Art’, aangedrongen, dat ik hier wat meer
over dergelijke tentoonstellingen schrijven zou.
Ik heb, gij weet het, eene goede reden, om het niet, dan bij uitzondering, te doen.
Die reden is, dat gij al heel weinig aan mijn commenteerend, kritiseerend, of
theoriseerend proza hebt, als gij de schilderijen niet zien kunt naar aanleiding van
dewelke ik dat proza neêrschrijf. Dat proza kan niet dan in u een verlangen wekken,
dat allicht nimmer wordt voldaan, eene nieuwsgierigheid aanprikkelen, die nimmer
doel treft en u misschien verleidt tot wrevel tegenover u-zelf en tot wrok tegenover
mij. En gij begrijpt dat ik dit voor mij als voor u vermijden wil.
Ik heb, naast deze algemeene reden, eene meer-persoonlijke reden om vooral
ditmaal niet over ‘Pour l' Art’ te schrijven. Ik ben, hoezeer u dit ook moge
verwonderen, een zeer kiesche jongen, die elke onwelvoeglijkheid welke ik mocht
begaan gevoel als een gloeiend-ijzeren stempel dien ik me-zelf in het lillend vleesch
zou branden. En daar nu in deze tentoonstelling van ‘Pour l' Art’ de aandacht der
bezoekers bij voorkeur naar een groep schilderijen schijnt te willen gaan, dewelke
schilderijen... - Maar later meer daarover.
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Want reeds onderbreken mij mijne twee briefschrijvers met argumenten, die mijn
beide redenen doodslaan. Of beter: zij verteederen mij, die briefschrijvers; zij spreken
tot mijn hart, en brengen aldus mijne redenatie tot zwijgen. Zij zeggen; gij belet dat
de Hollanders over Belgische kunst iets te vernemen komen; en aldus doet gij de
Belgische kunst, en misschien zelfs de Belgische kunstenaars te kort. En zij hebben
gelijk. En daar ik vrees dat hun, reeds dubbel, verwijt zich kon gaan vermenigvuldigen
door het verwijt van al die Belgische artiesten, die misschien gebrek gaan lijden door
mijne schuld... Ik laat mij dan maar overhalen, en schrijf over ‘Pour l' Art’.
Ik verzwijg u trouwens niet, dat ik het doe met een geheim genoegen. ‘Pour l' Art’
is één der oudste, en, met ‘La Société Royale des Aquarellistes’, de voornaamste der
mindere kunstkringen van Brussel. Ik zeg ‘mindere kunstkringen’, want de ‘Société
Nationale des Beaux-Arts’, die jaarlijks groote internationale tentoonstellingen inricht,
heeft, in het oog van het publiek, natuurlijk heel wat meer te beteekenen, al telt die
Société nu ook maar een gering getal kunstenaars in haar schoot. En de schoot van
den ‘Cercle Artistique’, een andere, grootere kring, is al niet beter met artiesten
gevuld. Anderdeels kon men, naast ‘Pour l' Art’ en ‘les Aquarellistes’, nog ‘La Libre
Esthétique’ onder de voornaamste kunstenaarsvereenigingen der hoofdstad rekenen,...
indien ‘La Libre Esthétique’ werkelijk eene vereeniging was. Maar zij is dit niet: zij
bestaat uit één mensch, uit ééne redelijke ziel in één redelijk lichaam; zij is de gedachte
van Octave Maus-vleeschgeworden, en niemand anders. En daarom
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weze hier ‘La Libre Esthétique’ (die ons voor volgende maand eene prachtige
expositie belooft, waar ik u natuurlijk bericht over stuur), voor goed gesloten buiten
den kring der kringen van louter-schilders-en-beeldhouwers (waarbij steeds een
literator geduld wordt om het grof werk te doen, als: catalogus opmaken, behangsel
vastspijkeren, burgemeester ontvangen, enz.).
‘Pour l' Art’ is dus één der voornaamste kringen van Brussel, en wel om drie
redenen: hij is onder de oudste, men verkoopt er (een punt van belang, dat eene
vacature in het ledenaantal dan ook tot een strijd op leven en dood tusschen de
kunstenaars maakt), en de artiesten, die den kring uitmaken zijn voor een goed deel
van meer dan gewone beteekenis.
Die artiesten zijn te verdeelen in drie groepen: de schilders, de beeldhouwers en
de bouwkunstenaars. De schil ders op hunne beurt in twee zeer scherp afgeteekende
categorieën: de decoratief-aangelegden, en.... de schilders (gij begrijpt natuurlijk de
tegenstelling, zonder dat ik behoef er hier meer inkt aan te verspillen). Laat ik het
heden hebben over de eerste groepeering.
‘Het land van Rubens’ is het land der groot-decoratie. Wij hebben een verleden,
en verkiezen daar niet aan te verzaken. Wij gaan zelfs verder, en verkiezen niet, ons
bloot bij de traditie te houden. Wij bouwen wel op eene geaardheid, die de nationale
geaardheid is. Maar daarom gaan wij nog in het geheel niet op in de vorige, de
verledene uitingen van die geaardheid. Wij zijn traditioneel, maar wij zijn tevens
van onzen tijd.
Niet dat wij de groote decoratieve stroomingen die, vooral sedert een paar jaar,
Europa doorvloeien, gedwee
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en slaafs volgen zouden. Wij, ‘Pour l' Art’, zijn noch cubisten, noch futuristen, al
zijn wij niet blind voor het streven van die heeren. Dat streven heeft echter een
intellectueelen ondergrond, waar kan over getwist worden, die kan worden
goedgekeurd, maar die ons, schilders, koel zal laten, zoolang hij niet met evidentie
uit de werken, en vanwege de plastische schoonheid dier werken, tot ons spreekt.
Wij gaan niet uit van systemen: wij zijn schilders alleen, met decoratieve neigingen,
die als dusdanig natuurlijk niets aangaan dan na overleg (de eischen van het ‘vak’,
de eventueele belichting van het definitiefgeplaatste werk, de vlak-verdeeling, enz.).
En aldus zijn wij, decoratieve artiesten van ‘Pour l' Art’.
De inzending dier decoratieve artiesten vertoont dit jaar de beteekenis niet, die zij
bij andere gelegenheden wel had. Zoo kregen wij Fabry wel eens in ruimere
vertegenwoordiging te zien dan in deze expositie. Maar misschien nooit met deze
vrome fijnheid van gevoel, weerkaatst in de ongewone teerheid der kleur en den
schroom der naakte gebaren. Het kan mij niet veel schelen wat deze vijf paneelen
voorstellen: ik hou de allegorie voor een teeken van decadentie; vaak wijst een titel
op niets anders dan op de geestelijke naīefheid of armoede van den kunstenaar; en
een doek heeft, als het ons waarlijk aandoet, toch nog een veel hoogere beteekenis
dan wat het bedoelt voor te stellen. Wat Fabry hier in wezen, buiten de aanwijzing
van den catalogus - ik laat hem gesloten - geeft: de blonde schakeeringen van een
zoet en nobel gevoel, dat men, zonder het verder maar te willen analyseeren, zingen
ziet in de tanige perziktonen dezer vijf schoone doeken. Want ditmaal heeft Fabry
vaarwel
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gezegd aan zijne forschere koperkleuren: hij uitte teerder gevoel, als de emotie bij
bloemen in ijlte der vroegste ochtendschemering.
De nobele Ciamberlani is niet dan door gering werk vertegenwoordigd. Prosper
Colmant, hij was vaak gelukkiger dan hij ditmaal, met talrijke werken, voor den dag
komt. Overweldigende indruk van Italië of naturen die zich al te argeloos overleveren.
Allerlei reminiscenties zijn in Colmant van eene betooverende reis in het hoofd en
in het hart blijven hangen, zonder dat hij erin is geslaagd, ze tot persoonlijkheid, tot
harmonieuze eenheid met zichzelf te verwerken. Zoodat deze arbeid wel zeer
eerbiedwaardig blijft om eene poging, waarvan men niet genoeg den ernst en het
streven naar zeer hooge inzichten kan loven, maar die niet kon verwezenlijkt naar
de hoop van den schilder, omdat deze zich al te licht door allerlei invloeden verleiden
liet.
Wat hier van Langaskens kan gewaardeerd, is minder het zuiver-decoratie werk,
dat zich bepaalt bij een heel klein al te schetsmatig onderwerpje, dan eenige etsen
en teekeningen, waar het streven naar de mooie lijn, naar de werking der lijn, naar
den zachten of machtigen golfslag der lijn wijzen, bij dezen nog jeugdigen artiest,
die elders blijk gaf van een bloemig talent, of een aanleg als sierkunstenaar, die ook
wel buiten de eigenlijke schil derkunst zijne toepassing zou vinden.
Dat ik Valerius de Saedeleer onder de decorateurs reken, ligt minder aan zijne
werkwijze dan aan de motieven die hij, een landschapschilder, zich bij voorkeur tot
onderwerp geeft. De werkwijze, zij is van eene minutie, die alle breedheid uitsluit.
Zoo De Saedeleer aldus rag-

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 6. Nieuwe Rotterdamsche Courant januari 1913 - november 1913

101
fijn elke bijzonderheid naschildert, met een voorbeeldelijk plichtbesef en eene zorg
die eerder doen denken aan den plaatsnijder die zijn burijn door 't harde staal drijft,
dan aan den schilder die werkt in de malsche verwe, dan ligt dit aan moreele
beweegredenen, die ik hier niet heb te analyseeren (ik vind binnenkort gelegenheid
hierop terug te keeren), maar die in hunne uiting alle decoratieve bedoeling, naast
alle decoratieve uitwerking als van-zelf uitsluiten. Dat de doeken van Valerius de
Saedeleer, anders nooit van heel grooten omvang, nochtans en niettemin decoratief
aandoen, ligt aan het gegeven. De Saedeleer is de eerste onzer paysagisten, die weêr
panoramiek gingen zien. Hij wilde niet meer weten van het pittoreske hoekje natuur;
deze enge beschouwer wijdde zich aan de ruimste der Vlaamsche horizonnen, eerst
te Sinte Martens Laethem aan de Leie, thans, te Tieghem, in het heuvelende land
van Streuvels. En uit die breedheid van zicht, gepaard aan de angstvallige kleinheid
van het procedé, is een kunst geboren, die wel heel erg soms aan een Breughel doet
denken (maar dan een Breughel die zich pijnlijk bevangen zou bevinden in zijne
uiting), doch anderdeels zoo los schijnt geworden van alle bezorgdheid om het métier,
en tevens zoo zeker van de rustigeruime uitwerking, dat zij eene werkelijk-bijzondere
beteekenis is gaan krijgen.
Er blijft mij, te schrijven over iemand..... Doch gij hebt het gewild, o aandringende
correspondenten die mij, over algemeene en persoonlijke bezwaren heen, gedwongen
hebt dit neêr te pennen over ‘Pour l' Art’ - er rest mij, hier nog te gewagen over
iemand die in deze tentoonstelling te zeer de aandacht is gaan trekken van publiek
en
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kritiek, dan dat ik, al is hij mij ten nauwste verwant, hier over hem zou zwijgen. Ik
bedoel Gustaaf van de Woestijne, jongst-gekomene in ‘Pour l' Art’, door de
Brusselsche pers onthaald op bijzondere lofuitingen, en die, waar hij het meest op
prijsstelt, ook door zijne confrères, om zijne inzending, met ondubbelzinnige
sympathie wordt gevierd. Laat mij toe, dat ik hier, kieschheidshalve, slechts enkele
aanduidingen geef over zijne personaliteit en zijn tegenwoordig werk. De
persoonlijkheid is dubbel, en ook het werk. De vrome ernst van het innerlijke leven
gaat bij Gustaaf van de Woestijne gepaard met een opmerkingsgeest die van hem
maken, wat ik u de toelating vraag te noemen een subjectief psycholoog. Zijn
psychologisch uitbeeldingsvermogen gaat niet zonder eene, bewuste of onbewuste,
weêrgave van eigen inzicht, van goed- of afkeuring, van sympathie of antipathie, die
van hem een apart-staanden portrettist maken, van groote doordringende kracht als
van zeer besliste partijdigheid. Dit moge blijken uit eene reeks boerenstudies: voor
hem evenzeer de verbeelding van moreele krachten (hetgeen hunne symbolische
beteekenis aangeeft) als van bijzondere, scherp-gekarakteriseerde types (wat hun
soms wel het uitzicht bezorgt der karikatuur). Aldus ook het portret eener jonge dame
hier op de tentoonstelling, portret dat, naar de kleur - waarmede minder-immediate
natuurgetrouwheid dan bezorgdheid om de uitwerking in het interieur waarvoor het
portret, als wandversiering, bedoeld is - dat, zeg ik, op den dekoratieven kant van G.
van de Woestijne's kunst wijst. Dat dekoratieve, het blijkt vooral, zoo uit
vlakverdeeling en lineairen rythmus als in de overdrachtelijke en neutrale kleur van
het, anders weêr zeer innige
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‘De Moeder en het Dochtertje’. Dat dekoratieve, het leidde er den jongen schilder
toe, lang te zoeken naar een procédé dat, beter dan olieverf op doek, aan zuivere
muurschildering zou doen denken. Men is van oordeel dat hij hierin merkwaardig
geslaagd is, en.....
Maar genoeg hierover, waar deze brief trouwens allang genoeg werd. En morgen
over de andere inzendingen.
N.R.C., 22 Februari 1913.
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De militaire hervorming
V
Brussel, 21 Februari.
Wel neen, ik had het niet vergeten! Wie, die een rechtgeaard journalist is, zou het
vergeten als hij over eene rede van Woeste moet schrijven? Eene rede van Woeste
immers, het is.... Maar gij fluistert mij in het oor dat gij wel weet wat het is, eene
rede van Woeste, en dat ik het u al te dikwijls genoeg heb gezegd. Ik dank u voor de
inlichting. En ga maar onmiddellijk aan het verslagen van 's heeren Woeste's woorden
van gisteren waarvan men hoopte..... (Straks zet ik den volzin voort).
‘Gij beschuldigt mij zeer ten onrechte,’ zegt de heer Woeste, ‘dat ik den heer de
Broqueville zou hebben omgekocht. Dat is niet waar. Ik doe niet anders dan mijn
plicht van goed katholiek: ik schaar mij aan zijne zijde in zake legerhervorming,
gelijk ik mij aan zijne zijde heb geschaard in zake herziening der grondwet. (Ge moet
zoo niet lachen, mevrouw: de heer Woeste méént het.) Het komt voor mij op niets
anders aan dan te weten, of het wetsontwerp dat men ons voorlegt nuttig is, en of het
met geen kwaad oog door onze buurluiden groot-mogendheden bezien wordt..... Het
is een feit: er is een groot verschil tusschen het België van vroeger en het België van
thans; ons verdedigingsstelsel dient herzien en aangevuld. De socialisten hebben
mooi praten: zij dragen de verantwoordelijkheid niet der regeering; hunne
vredesidealen, hunne propaganda hiervoor hebben trouwens al heel weinig opgeleverd,
vermits de bewapening der naties
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grooter en grooter wordt. En wij zouden niet meêdoen? Wij zouden blijk geven van
zulk slecht karakter, dat wij, tot eigen schade, niet meê zouden doen en in ons eentje
zouden gaan zitten mopperen? - Het is trouwens niet alleen om het verwijt te ontgaan,
dat ik een slecht karakter zou hebben: minister de Broqueville heeft ons zeer duidelijk
in ons oor gefluisterd, - ge weet wel, den dag der geheime zitting -, wat ons te wachten
staat, als wij ons geen nieuwe opofferingen getroosten. Hij heeft terecht een oproep
gedaan op aller vaderlandsliefde. Bij mij gebeurt zooiets nooit tevergeefs. Blindelings
volg ik dan ook den minister in al zijne voorstellen, en vraag mij zelfs af of hij wel
ver genoeg is gegaan. Want ik ben een patriot, ik. Gij, socialisten, om uw gebrek aan
patriotisme te verbergen, dit is: om den diensttijd van vijftien maanden te bevechten
roept het voorbeeld in van Zwitserland en van Holland. Maar een oorlog in
Zwitserland is weinig denkbaar; en Holland wil den diensttijd gaan verlengen.
Frankrijk , de republiek naar uw hart, schijnt hetzelfde te willen doen. En wij
zouden ons met éen jaar, wat zeg ik, (ja, wat zegt hij?) met zes armzalige maandekens
dienstduur tevreden gaan stellen? Ha, geloof mij, ik verheug er mij niet in, onze
jongelingschap vijftien volle maanden in het hol der pestilentie, dat kazerne heet,
over te moeten leveren aan de prikkelen der schaamtelooze beeldspraak en der vuile
manieren! Maar vermits het nu eenmaal moet.... Ik zal er trouwens voor zorgen, dat
in de wet een amendement komt, hetwelk aan de brave jongens toe zal laten hun
godsdienstige plichten te volbrengen. Ik vraag mij zelfs af of de minister er niet zou
kunnen aan denken, verder aan onze dappere maar arge-
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looze soldaatjes eenige onschuldige genoegens te verschaffen, die ze uit de kroegen
en de slechte gezelschappen zouden houden. Nietwaar, mijnheer de Broqueville, gij
wilt daar wel eens aan denken? Ik dank u van harte, en zal dan ook uw wetsvoorstel
met beide handen stemmen’.
Zoover was de heer Woeste gisterenmiddag gekomen, en ik dacht bij mezelf: bij
deze enkele beschouwingen kan een redenaar als de heer Woeste het niet laten. Hoe
krijgen wij anders het maandenlange debat, waar ieder zich reeds, aan geduld en
nieuwsgierigheid, op voorzien heeft? Moeten de socialisten het ons misschien
bezorgen; door eene fijne obstructie aangaande de dienstduur-kwestie? Maar voorzitter
Schollaert zal ze, binnenkort, wel beletten langer dan een kwartier te oreeren en
peroreeren. Zoodat wij alleen eenig heil van de vrienden der regeering, inzonderheid
den heer Woeste, te verwachten hebben... Ik hoopte dan ook van harte, dat de heer
Woeste hedenmiddag zijne oratorische oefeningen voort zou zetten. En niet alleen
hoopte ik: ik was zeker. En niets is zoeter dan de hoop op iets, waar men zeker van
is. Ik was zelfs zoo zeker, dat ik er, eenheidshalve, het verslag der Woeste-rede tot
heden om verdaagde. Waarbij ik den eed waagde (op den glimlach der Gioconda
geloof ik) dat ik voortaan aldus en nooit meer anders handelen zou. Helaas, heden
reeds dwingt de politiek mij, dien eed een knak te geven, daar ik al moeilijk kan
zeggen, wat de heer Woeste vandaag niet heeft gezegd...
Want de heer Woeste heeft vandaag gezwegen als een visch, misschien wel omdat
het Vrijdag is, en in vollen vasten. Hij heeft heel den tijd in zijne bank gezeten met
de koelbloedigheid eens visschen. Terwijl ik, daar-
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boven, vlak boven zijn smal hoofdje, dat naar de kleur en den vorm herinnert aan de
kruin van een schelvisch, te branden stond van...
Maar laat ik mij niet opwinden, mijnheer en mevrouw. Laat ik u liever zeggen wat
doctor Persoons in te brengen heeft tegen het ontwerp van den heer de Broqueville.
De heer Persoons is de Vlaamschgezinde liberaal, die den, volgens de meeste
flaminganten slechten, inval heeft gehad, zich tegen de verdeeling van het Belgische
leger in Vlaamsche en Waalsche regimenten te verzetten, of althans die verdeeling
niet te zijn bijgetreden. Gij weet, mijnheer en mevrouw, dat ik het hierin met dr.
Persoons hou. Reik me dan ook de hand, bid ik u, dr. Persoons.
‘Het bewijs’, meent deze, ‘dat het ontwerp niet beantwoordt aan eene werkelijke
behoefte, ligt in de wijze waarop men het ons heeft opgedischt. Minister de
Broqueville is een uitnemend regisseur: hij heeft het geval gedramatiseerd, heeft het
verknoopingstooneel in geheime zitting laten spelen (He, had ik, correspondent,
hierbij niet gedacht aan Adolphe Dennery, mijnheer en mevrouw?). Maar bij ons
pakken zulke middeltjes niet. Wij vragen ons af: strookt het hervormingsontwerp
met het nationaal gevoel? En wij antwoorden, na rijp onderzoek: neen!... Gij weet
het, steeds hebben wij den persoonlijken, - pardon: persoonlijken dienstplicht
voorgestaan. Maar dan als princiep, en met het oog op het nationaal gevoel. Zoo
zouden wij hem niet hebben doorgedreven dan bij erkenning van de rechten der
Vlamingen. Wij zouden er niet hebben aan gedacht, zonder eerst de gelijkheid der
politieke rechten te hebben verzekerd. Gij, regeering, gij hebt het tegendeel gedaan,
gij hebt de politieke rechten
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verschacherd tegen de stemming van uwe militaire inzichten... Wat zullen zij ons
kosten? Hoe zullen de kosten gedekt worden? Gij zegt het ons niet. Gij zegt ons zelfs
niet welke nieuwe feiten uwe nieuwe vorderingen billijken. Maar daar laat gij het
niet bij. Niet alleen zegt gij niet op wat gij uw ontwerp staaft; niet alleen verzwijgt
gij ons hoe gij de lasten ervan zult kwijten: uw ontwerp zelf blijft eene spelonk vol
duisterheden. Twee jaar geleden zegdet gij dat 180,000 man u volstonden. Waarom
volstaan zij thans niet meer? Nu komt gij ons zeggen dat 175.000 man noodig zouden
zijn voor het veldleger. Maar waarom vraagt gij ze ons niet? En verder: waarom acht
gij éen jaar militaire vorming voldoende voor militairen die een diploma M.O.
bezitten, terwijl de anderen vijftien maanden zullen moeten “doen”? Kan daar waarlijk
reden voor bestaan? ... Wij, behalve andere meeningen, die op tijd en stond zullen
verdedigd worden, staan den dienst tijd van éen jaar voor. Wat men in vijftien maand
kan doen, kan ook wel in twaalf maand gebeuren. Voor wat de taalkwestie betreft:
het is een blijk, zou ik meenen, van vaderlandsliefde, dat ik, Persoons, de verdeeldheid
van het land wil tegenwerken, door met energie de splitsing in Waalsche en Vlaamsche
regimenten te verwerpen.’
Aldus Persoons. En heel anders Verhaegen, die hem opvolgt. De heer Verhaegen
ziet er woedend uit, gelijk hij er altijd uitziet als hij eene moeilijke stelling aan het
verdedigen gaat. En dan gebeurt het telkens, dat, terwijl de heer Verhaegen zich
voordoet als een Andalusische stier, de lenigste onder de socialisten zich gauw
verkleeden gaan in geestige banderillieros. En dan wordt het een van die sierlijke
gevechten, dewelke....
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Mijnheer en mevrouw, van den heer Verhaegen weet ik zeer bepaald dat hij niet
geëindigd heeft, vermits hij nauwelijks mocht beginnen. Trouwens, de heer Verhaegen
is niet op Woestiaansche grapjes uit. En hij zal dan ook Woensdag zijne rede
voortzetten... Wat zoudt gij ervan zeggen, indien ik deed als hij, mevrouw?...
N.R.C., 22 Februari 1913.

VI
Brussel, 26 Februari.
Is het daarom dat ik vanochtend, nog voor de haan ten derden male gekraaid had
(deze bezonderheid berust echter alleen op eene gissing: er zijn, Wodan-dank, geene
hanen in mijne buurt), - was het daarom dat ik, het frissche en sidderende voorjaar
in mijne borst, nieuwe warme en kille rillingen die door al mijne spieren reden, een
gloed en een dorst in mijn hoofd dat vol wondere vreugde en verlangen was; - was
het daarom dat ik, nauwelijks mijn ontbijt genoten (met wat koek, en wat rookvleesch,
mevrouw!), de stad langs de Noorderpoorten ontweken ben, en een licht, een luchten licht-, een echt-en-onver-valscht voorjaarsbad ben gaan nemen in het park van
Laeken?... Gisterenavond al hadden om mij, voorboden van het schoone seizoen, de
geurige luwten gezwoeid, de rijpe zoelten gedeind van den Zuiderwind. En ik had
het in stad
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niet uitgehouden; ik was naar het woud geloopen, naar Boschvoorde op, en had er
den geur opgesnoven der opene aarde, die blauwde in de duisternis onder den fellen
maar kalmen schijn van Venus, de roode ster. Ik ben thuis gekomen, dronken van
voorjaarslucht, de beenen vol zalige warmte; en heel den nacht heb ik gedroomd dat
mijne oude tante, waar ik moet van erven, zoowaar gestorven was: zoo had ik van
dien eersten lenteavond genoten!
En vanochtend, nog voor de haan... Maar laat mij, bid ik u, met uw haan gerust,
vermits ik nimmer of nooit onder mijne buren een haan gewaar ben geworden...
Vanochtend dan ben ik er weer uitgetrokken, ditmaal naar het Park. Ik heb geloopen
tusschen de jonge kanstanjelaren in, waarvan de knoppen reeds te barsten staan in
hunnen lijmblinkenden holster, in hun hard kolder dat ze niet lang meer gevangen
zal houden: telkens éen bot omhoog middenin twee lagere, sierlijk omhoog-heffende
botten als een schoon kandelaber, en... ach! wat zou ik niet geven om voor het
oogenblik een kastanjelarenbot te zijn!... En ik heb geloopen tusschen de beuken.
Beuken hebben eene gladde en droge schors. 's Winters weet zij droog te blijven
onder het scherp-groene kleed van het dunne mos. Maar gij erkent de lente te komen
daaraan, dat de bast der beuken van onderaan naar boven scheuten vochtigheid priemt
die ze gaan zwart maken als met een zweet van overtollig sap... Ik heb geloopen
langs vijverkens, waar ik het laatste ijs hoorde kraken; langs bronnen waar de
bevangen wateren zich aan 't loswoelen waren, en de meesjes hun eerste bad met
flappervlerkjes die een regenboog van minuscule waterdrupjes om hen heen stoven,
aan 't nemen gingen. De merels, die de ijskorst der laatste vriesdagen
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kwalijk vermochten te doorboren, pikten in de murwe, in de vochtige aarde naar de
lang-ontbeende pieren. Eéne ervan, verzadigd, vertelde mij van op een lagen tak eene
merelnovelle. Terwijl enkele vinken hem in 't voorbijvliegen uitfloten, en de, op den
zefier wiegende, winterkoninkjes in zijne nabijheid gingen zitten, alsof hij waarlijk
een nieuwe tijding bracht. - Intusschen ademde de aarde, de versch-omspitte aarde,
in de dunne trilling van de lentedampen, en stonden de verten in hun wazigen sluier
van....
Gij hebt groot gelijk mij te onderbreken, mijnheer en mevrouw. Dit heeft met de
militaire hervorming niets gemeens. En het laat u evenzeer onbevredigd om de vraag,
waarmede ik dezen brief begon, en die, gij herinnert het u, luidde: ‘Is het daarom...?’
Ik ben hier trouwens zeer geneigd voort te gaan, niettegenstaande uwe
onderbreking: Is het daarom dat ik, na die lange wandeling door het Park en door de
velden, vanmiddag zoo'n bijzonder genoegen had een Antwerpsch vriend te
ontmoeten, die, op zoek naar de slaapmuts van Jan Michiel Dautzenberg (of welk
ander Vlaamsch literair curiosum ook), niets anders vermocht te ontdekken dan
kalfsoestertjes met nieuwe erwtjes? Is het daarom, dat het kopje koffie...? Maar gij
gaat vermoeden, lieve juffrouw, die nog niet begrepen hebt wat voor een beteekenis
de Vreugde heeft voor een grijsaard als ik, dat de herwordende lenteluwte mij naar
het hoofd is geslagen?. Stel u echter, bid ik, gerust. Want het is niet alleen het nieuwe
voorjaar dat mij in deze blijde stemming brengt: het is tevens, dat ik in mij al de
kwaliteiten van een geloovenswaardig profeet ben gaan gevoelen.
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Want wie (om eindelijk bij mijn onderwerp aan te landen) wie heeft u sedert maanden
al gezeid dat, bij al de dreigementen der socialisten, de algemeene staking niet los
zou breken? Wie, terwijl gij langs de Rotterdamsche straten rond bleeft loopen met
een kommervol gelaat, bezorgd als gij waart om het onheil dat de belgische
Zuiderbroeders scheen te willen teisteren, heeft u steeds het open gelaat blijven
vertoonen van een aartsengel, die wel weet wat de toekomst in haar schild, wat zeg
ik, in haar schoot voert? O, ik verwacht geenszins dat gij mij met bloemen zoudt
overladen, als een pasgedolven graf: het graf waar gij uwe onrust eindelijk te slapen
hebt gelegd! Maar erken dan toch, mijnheer en mevrouw, dat ik mij al heel weinig
heb bedrogen.
Ik weet wel: gij gaat mij den heer Warocqué in het gelaat slingeren. En de heer
Warocqué is een gewichtig man: minstens driehonderd pond. Gij zult mij zeggen
dat zijne tusschenkomst bij de heeren der Belgische grootnijverheid vanmiddag
weinig sukses had: door hem aangezocht, bij de regeering stappen aan te wenden
opdat zij zich inschikkelijk zou toonen, heeft die grootnijverheid verklaard, dat de
staking zou worden aangegaan op de vraag van het algemeen kiesrecht, dat algemeen
kiesrecht een politieke kwestie is, en dat zij, groot-nijverheid, zich met geene politiek
inlaat. De groot-nijverheid zal dus geene drukking uitoefenen op de regeering. Haar
besluit houdt echter eene veroordeeling van de staking-met-politiek-doeleinde in,
hetgeen eene vingerwijziging is voor dezen, die tot staken ophitsen: de
groot-nijverheid zal niet meêdoen; integendeel, zooals Hedda Gabler zou zeggen....
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Tegenover die weigere nijverheidslieden staan de burgemeesters der hoofdsteden
van de negen provinciën. Dezen zullen wél hun invloed laten gelden bij den minister.
Zij hebben het uitdrukkelijk verklaard in eene motie, die alles behalve eene
aanmoediging is voor de stakers-in-spe. Slechts twee burgemeesters hebben van
dergelijke drukking niet willen weten. Maar die twee waren bij voorbaat bij minister
de Broqueville geweest, en die moet hun dingen hebben verteld,... die bedoelde
drukking volkomen overbodig maken. Gij weet - ik meen het u geschreven te hebben,
mejuffrouw - dat, toen Paul Hymans voorstelde de zaak naar eene parlementaire
commissie te verzenden, een goede helft der leden van de regeering het met Hymans
eens waren. Toen echter kwam Woeste tusschen, en de Broqueville gaf Woeste
gehoor: de militaire wet stond immers voor de deur. Maar nu is minister de
Broqueville in zake legerhervorming van den heer Woeste zeker, en.... Wie heeft de
formule op zak, die de waardigheid van de regeering vrijwaart? Ik verwed er de
valsche tanden van Napoleon op, dat het ministerie ze bijtreedt...
Trouwens, zelfs de socialisten draaien bij. Anseele, die indertijd wel de geweldigste
was onder de opstokers, heeft eergisteren als wethouder te Gent, een beroep op den
minister mede onderteekend. En het debat, dat gisteren in de Kamer plaats had rakende
het verbod, door den postdienst, van etiketten, die de glorie van de staking bezongen,
was wel heftig nu en dan: zoo heel overtuigd klonk het verdedigingswoord der
socialisten echter niet, dat het den kop zou hebben ingeslagen aan de, trouwens nogal
slappe, argumentatie van den bevoegden minister. Bij de bespreking werd overigens
de beteekenisvolle onthouding
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der liberalen zeer opgemerkt. En de socialistische linkerzijde, die hedenochtend
vergaderde terwijl ik-zelf die heerlijke wandeling deed door het park van Laeken,
heeft de vraag der staking voorloopig onaangeroerd gelaten...
Maar ik hoor u roepen, geachte vergadering, dat ik hier over de militaire hervorming
mijn zesden brief zou schrijven. Ik ben niet doof, geloof mij. En ik voldoe dan ook
graag en zonder verwijl aan uwe luidruchtige belangstelling, al is er vandaag maar
heel weinig gebeurd, dat weerklank verdient benoorden den Moerdijk; tenzij eene
rede van den Antwerpschen dokter Van den Perre, die... morgen nog moet voortdoen.
En wat hebben wij afgesproken? Dat ik nooit of nimmer meer verslag zou geven
over diskoersen, die door de redenaars niet tot een gelukkig einde zouden zijn
gebracht. Steek dan ook die mollige vingeren niet naar mij uit in een zoo verleidelijk
smeekgebaar: ik blijf onvermurwbaar, mejuffrouw.
Ik wil u echter niet onthouden, wat de heer Verhaegen heden noodig achtte, ons
in het oor te knoopen. De heer Verhaegen was verleden week begonnen: toen had
de socialistische camarilla ervoor gezorgd, dat hij niets dan onsamenhangende, hoewel
algemeene denkbeelden zou uitbrengen. De uiterste linkerzijde is echter hedenmiddag
kalm: eene zalige vrede schijnt in de harten te zweven. Dat mooie lenteweertje,
Mevrouw, dat ook mij in zulke pleizierige, maar nogal luie stemming bracht?... In
elk geval: de heer Verhaegen, kon met zijne argumenteering stevig vooruit, en het
bleek aldra, uit zijne rede, dat bij het verdere bespreken der legerhervorming de
taalkwestie een hoofdschotel wordt. (Eet smakelijk, zoo ik u bidden durf, mijne
achtbare dischgenooten.)
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Na dan ook aangedrongen te hebben op flinke moreele opleiding van den soldaat,
die niet naar de kazerne komt om er alle zuiverheid in den wind te zaaien (al achten
ettelijke aantallen miliciens zich daartoe verplicht), komt de heer Verhaegen, die er
weer woedend uit gaat zien, op de gewestelijke indeeling der rekruten. Daar vindt
hij geene graten in. Waar hij echter niet van weten wil: van Vlaamsche en Waalsche
regimenten, die op de bestuurlijke scheiding van België zou uitloopen (hetgeen het
oordeel niet is van den heer Borginon). Hij wil zelfs niet weten, de heer
Verhaegen-furioso, van Vlaamsche en Waalsche kompagnies (anders toch wel de
allerbeste oplossing, naar mijne bescheiden correspondenten-opinie!), al moeten wij
er naar streven, dat de Vlaamsche soldaten begrepen worden door hunne officieren
en onderofficieren. (En nu is het Hubin die onderbreekt, mejuffrouw, omdat hij meent
dat aldus heel Wallonië buiten het leger gesloten wordt, tenzij als onooglijke rekruut.)
De heer Verhaegen vindt het al heel welletjes: als de korporaals Vlaamsch kennen,
dan blijft er niets meer te wenschen over. (Heftige tegenspraak van Frans van
Cauwelaert, en ongetwijfeld ook van u, mevrouw); ik geef zelfs toe - Verhaegen
namelijk - dat men ook aan de krijgsdokters de tweetaligheid op moet leggen. En
met dat al zullen de Vlamingen al heel blij mogen zijn, het aangekondigde
wetsontwerp-de Broqueville rakende het gebruik der talen op hun levenspad te hebben
ontmoet...
Gezel Mansart, die na den heer Verhaegen komt, is geen hoogvlieger, al heet hij
precies gelijk de uitvinder der mansardes, die men anders niet dan onmiddellijk onder
het dak vindt. Hij beoogt niets anders, dan de groote

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 6. Nieuwe Rotterdamsche Courant januari 1913 - november 1913

116
lijnen van het socialistische programma nog eventjes aan te dikken. Hij doet het
trouwens als een deskundige: ‘anch’io’, zegt hij in het Waalsch, ben piot geweest,
en mijn zoon ook. En wat hebben wij bij dit familiefeestje ondervonden? Dat men
aan ons al te veel tijd heeft besteed, om ons te leeren hoe men een generaal moet
groeten. Schaf den groet aan den generaal af, en gij vindt tijd om een degelijke
militaire opleiding te geven binnen den tijd van zes, of desnoods twaalf maanden.
Men verspilt den tijd in ons leger: men dwingt er de jongens, hunne koperen knoopen
te poetsen, op het oogenblik dat zij niet beter zouden vragen dan zich in den meer
actieven krijgsdienst te bekwamen. Tot wat dienen, ik vraag het u, koperen knoopen,
en dan nog gepoetste? Alleen om de jongens vijftien maanden lang onder het juk te
houden! Ik ben trouwens van oordeel, ik Mansart, dat men de milicianen te jong
oproept: een paar jaar ouder zouden zij heel wat ernstiger zijn, en het er met hunne
opleiding in heel wat korteren tijd afbrengen...
En toen kwam Dr. Van de Perre aan het woord, de waarlijk heel kranige Dr. Van
de Perre... Maar, gij hebt gelijk, mevrouw. Druk met uwe vingeren, safraan-kleurig
als die van Eoos, de lippen dicht die hunne belofte gingen verloochenen. Want zooals
ik u zei: Dr. Van de Perre was heden niet uitgepraat... Helaas, wanneer zal ik mij
over deze militaire hervorming uitgepraat mogen achten?.....
N.R.C., 28 Februari 1913.
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VII
Brussel, 27 Februari.
Zeg toch niet, mejuffrouw, met dat pruilmondje dat u zoo mooi staat, dat het
Vlaamsche, en zelfs het geheele Belgische volk onverschillig zou blijven aan de
hervorming van het leger, dewelke wij hier vóór komen te staan. Waart gij gisteren
in den Vlaamschen Schouwburg van Brussel geweest, gij zoudt er wel anders over
oordeelen. Ik vermoed het althans: ik zelf zag mij helaas genoodzaakt, er buiten te
blijven. Maar minister Helleputte en minister Carton de Wiart waren er in mijne
plaats, en met hun beiden zijn zij heel goed in staat (waarom het uit valsche ijdelheid
te willen loochenen?), mij in den Vlaamschen Schouwburg te vervangen en zelfs te
vertegenwoordigen.
Wat gebeurde er dan gisterenavond in den Vlaamschen Schouwburg, zijt gij zoo
vriendelijk mij te vragen? Er gebeurde, dat men er ‘Het Land in Gevaar’ speelde.
‘Het Land in Gevaar’ is een drama van Léonce du Catillon, Vlaamsch dichter en
Vlaamsch redenaar, Vlaamsch politicus zelfs, die zijne drievoudige hoedanigheid
gisterenavond in éénzelfden gekleede jas heeft gestoken, om zijne vaderlandsche
gevoelens lucht te geven (in den Vlaamschen Schouwburg, zooals gij nu reeds weten
zult). Hij heeft, kalm maar beslist, verklaard wat hij verwacht van de nieuwe legerwet:
voorkomen, al de bejammerlijke gebeurtenissen die het niet-hervormen van het
Belgische leger tengevolge zou hebben. En ik lees in de bladen (ik die toch niet
overal tezelfder tijd kan zijn, en die juist op dat
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oogenblik aan u zat te denken, mejuffrouw), ik lees in de bladen dat niet alleen twee
Belgische ministers, maar ruim twaalfhonderd Belgische staatsburgers mede hebben
genoten en goedgekeurd. - ‘Allons, tant mieux’, zou Leopold de Tweede hebben
gezegd, naar eene hem dierbare formule. Waar ik aan toevoeg, op eigen gezag:
‘Welaan, des te beter!’ - Ik hoop trouwens, een dezer dagen naar ‘Het Land in Gevaar’
te gaan zien, en u dan te vertellen, welke drijfveeren de dramatis personae van Léonce
du Catillon zulken invloed op de Belgische bevolking verzekeren.
Intusschen eischt mijn plicht, dat ik u bij dr. Van de Perre inleide. Dr. Van den
Perre zetelt eerst sedert Juli in de Kamer. Maar gij kunt wel denken, mevrouw, dat
ik hem al jaren ken. Wie, die eenige beteekenis heeft in mijn vaderland, zou ik niet
kennen? Ik heb trouwens al een paar maal gelegenheid gehad, u dr. Van de Perre
voor te stellen. En ik noemde hem toen: een Wiking. Het schijnt dat hij het mij kwalijk
genomen heeft. Ik noem hem dan ook nimmer meer dan dr. Van de Perre, want die
naam past hem nog beter dan dien van Wiking, op voorwaarde, dat ik u eventjes een
schets maak, een moreelen meer dan physischen schets van het katholiek, en
hoofdzakelijk Vlaamschgezind Kamerlid, dat gisteren en heden zijn maidenspeech
uitsprak.
Er zijn onder de jongere katholiek-Vlaamschgezinde redenaars van dezen tijd twee
zeer afgeteekende groepen te onderscheiden. De eersten zijn wel wat rhetorikaal; zij
hebben een gevoel voor den oratorischen rhythmus, dat ze heel geschikt maakt om
op meetings de menigte mede te sleepen; zij bouwen heel dikwijls op gemeenplaatsen,
en het gebeurt maar al te dikwijls dat, wanneer zij nu
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eenmaal een eigenaardigen en oorspronkelijken inval hebben, zij hem kleeden in
ronkende, maar doodende rhetorika. Deze ‘school’ heeft, bij mijn weten, slechts twee
waarach-tig-geniale, echt-grootsche oratores voortgebracht, redevoerders die boven
de schoolgebreken uitrezen en blijken gaven van meer dan gewonen gedachtenkring
en meer dan gemeene denkwijze en van iets beters, dat is synthetiseerende kracht:
Albrecht Rodenbach en Frans van Cauwelaert, bij welke beide inderdaad opmerkelijke
geesten en wonderbare tongen ik een Pol de Mont moet rekenen, die, met anderen
ondergrond, onder eene zelfde vorming gaat. - Er is eene andere school, eene meer
analystische school in Vlaanderen, en die, voor hare discipuli, eene meer gevaarlijke
is. Het is deze van Hugo Verriest. Of beter misschien: die van Guido Gezelle, in
zooverre het grootsche Zwijgen ooit iemand het Spreken heeft geleerd. - Men heeft
aan Hugo Verriest verweten, dat hij nooit is geweest dan een keurder van materialen,
nooit een eigenlijk bouwmeester. Welke lof, mevrouw, en hoe gaarne werd ik hem
verdienende! Want leeren kiezen en schiften, leeren versmaden en verwerpen: welke
les in secuur beminnen!.... Mejuffrouw, gij en ik komen hier op een zeer kiesch
terrein. Ik blijf er dan ook niet langer op verwijlen. Hebt gij echter ooit iemand
noodig, die u in zake liefde-keuze raad zou geven, wend u dan, bid ik u, tot mij...,
neen, tot mijn leermeester, Eerwaarden Doctor Hugo Verriest....
En dr. Van de Perre, vraagt gij mij? Hewel, hij is van de Verriest-school. Hij is
een man van scherp doorzicht en van nog scherpere uitbeelding. Hij vindt, met
Antwerpsche breedheid, woorden die ‘het doen’. En gisteren
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begon hij al. ‘De nieuwe wet’, betoogt hij, ‘heeft alleen het getal der soldaten op het
oog. Zij vergeet dat de geest der soldaten van evengroot belang is. Wat wij dan ook
als eerste hervorming eischen: moreele verbetering in de kazerne. En tot die moreele
verbetering kan de afschaffing der universitaire korpsen bijdragen: de inwerking der
meest beschaafden op de minder-beschaafden kan gunstig zijn, als zij het volkomen
zelfde leven gaan leiden. (Instemming van gezel Vandervelde). Een tweede middel
tot zedelijke beschaving van ons leger: de eerbied voor ieders eigen taal. Want wat
gebeurt in huidige omstandigheden? Onze Vlaamsche soldaten worden behandeld
als apen en papegaaien, wat tot gevolg heeft dat zij, opgeleid in eene vreemde taal,
die zij niet verstaan, gedoemd zijn tot het lagere werk en de meest-vieze karreweitjes.
(Instemming van gezel Terwagne). Het eenige middel daartegen: splitsing in Waalsche
en Vlaamsche regimenten. Praktische moeilijkheden brengt deze indeeling niet mee.
Dat zij ook geene moreele bezorgdheid moet verwekken bewijzen de landen, waar
de gewestelijke schikking in zwang is. Men vreest wrijving tusschen Walen en
Vlamingen: ik hoop integendeel gunstigen, voordeeligen naijver (“Ik”: dat is Van
de Perre, mejuffrouw). Het gaat hier trouwens om gelijkheid van rechten. Het heeft
al te lang geduurd dat de militaire artsen niet eens de te verplegen mannen begrepen.
Wat wij eischen is eerst en vooral, gelijkheid op taalgebied: het is de voorwaarde
waaraan wij, die antimilitaristen zijn en blijven, onze goedkeurende stem
onderwerpen.’
Dit was, mijnheer, 's heeren Van de Perre's maidenspeech. Gij zegt dat gij hem
kranig vindt? Ik treed uwe

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 6. Nieuwe Rotterdamsche Courant januari 1913 - november 1913

121
zienswijze bij, hoewel Mevrouw uwe echtgenoote, die mij met zulken voorbeeldigen
ijver in deze brieven volgt, u toefluistert dat ik het in sommige punten niet geheel
eens ben met dr. Van de Perre.
Ik ben het trouwens evenmin geheel eens met den daaropvolgenden gezel Donnay.
Al is deze ook wel voor de gelijkheid der talen. (Heb ik u niet gisteren reeds voorspeld,
dat het debat voor een tijdje hier omheen zou draaien.) Maar dan alleen omdat hij
voorstander is van de politieke gelijkheid. Hij eischt dan ook de splitsing in Vlaamsche
en Waalsche regimenten. Waarom? Omdat deze volgeling van Destrée de bestuurlijke
scheiding van België voorstaat. En ziedaar hoever wij gekomen zijn, mevrouw. Gij
hebt de militaire scheiding gevraagd? De Walen treden u bij, omdat zij de
administratieve scheiding eischen! Ik weet wel dat er ettelijke kilometers verschil
bestaan tusschen beide vraagstukken. Maar ik heb voorspeld, mevrouw, hoe de
Waalsche scheurmakers munt zouden slaan op uw rug, als gij op uwe beurt van
scheuring zoudt gaan spreken. En zie (of voel): zij slaan al!....
Paul Hymans... Want, na een monoloog, is het militair debat een tweezang geweest,
een drietal vergaderingen lang. Heden echter - verheug u, mejuffrouw! - wordt het
een trio. En het is Paul Hymans, die aldus de bespreking mijlen verder brengt; Paul
Hymans, die....
Maar Paul Hymans, die een prachtige rede is begonnen, eene
rede-in-gekleede-jas-de-chez-le-bon-faiseur, is heden nog niet bij de helft van zijn
betoog aangeland. En ik hoop dat gij, mijnheer, mevrouw en Bébé (pardon, juffrouw!),
onze conventie nog niet vergeten zijt....
Heden begin ik dus niet, al begon Paul Hymans. Maar
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morgen eindig ik met hem, als hij-zelf eindigt.
N.R.C., 1 Maart 1913.

VIII
Brussel, 28 Februari.
‘Quousque tandem’, mevrouw, hoelange nog zal het duren, voor gij eenig geloof
zult gaan hechten aan hetgeen ik hier vertel? Tot in welke eeuwigheden, mijnheer,
verschuift gij mij het genot, dat gij niet langer meer zult hopen, uit de dreigende
Belgische werkstaking als reeder aan de Rotterdamsche haven munt te zullen slaan?
- Want gij hebt ongelijk, te meenen dat de landen van Overzee nog maanden onze
haven te Antwerpen in den ban gaan doen; evenals gij ongelijk hebt, lieve juffrouw,
te vreezen dat geene modiste van Brussel u nog zal vermogen te kleeden tegen het
komende zomerseizoen, gelijk zij het pleegt te doen met het puik der Hollandsche
dames, die zich aan chic in de Belgische hoofdstad komen approviandeeren.
Immers, in één woord als in de volledige lijst van mijne dagbladartikels: de
algemeene staking breekt minder en minder los. Maak er maar een kruis over,
mijnheer: Rotterdam zal niet teren op de ellende der Belgische arbeiders (hetgeen ik
een mooien volzin vind). En gij, mevrouw, zult nu als voorheen uw hart kunnen
ophalen aan de vindingrijke vingervaardigheid der Brusselsche naai-
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stertjes, mijne zeer geliefde stadsgenooten.
Doch, ik hoor u roepen: ‘Bewijzen! Bewijzen!’ - Glimlachend, als dr. Stockmann
in Ibsen's ‘Volksvijand’, neem ik de pen uit de hand van uw correspondent uit de
Scheldestad (hij duide het mij niet ten kwade, zoo ik hem aldus het lekkere
dagelijksche brood van tusschen de tanden roof) en schrijf u over wat gezel
Vandervelde niet langer dan gisteren te Antwerpen verkondigde: ‘Alle
verzoeningsvoorstel’, zei hij, ‘is ons welkom. Daarom dan ook sluiten wij ons bij de
motie aan van de burgemeesters der negen hoofdsteden, al zouden wij op den vorm
van die motie heel wat kunnen afdingen. En wil de minister nu maar eventjes toebijten,
zich maar eventjes op dat burgemeesterlijke terrein wagen; wil hij met een enkel
woordje eene gezindheid betuigen, die ons zou toelaten de hoop van ernstig onderzoek
te koesteren, dan zou bij ons wezen het parool: laat ons dan koesteren. Wij zouden
van de staking afzien. Want tot het einde toe zal onze zucht naar verzoening voor
ieder blijken.’
Gij zult uwe ontroering bekennen, mevrouw. En gij zult nog meer ontroerd zijn,
als gij zult weten, dat de hoogergenoemde burgemeesters gisteren uren aan een stuk
met minister de Broqueville gepraat hebben, en dat deze laatste ze verzocht heeft,
volgende week maar eens terug te keeren, om verder over de zaak te keuvelen.... Tot
mijn spijt, mevrouw, juffrouw (en ongetwijfeld: ook tot de uwe), ben ik noch minister
Broqueville, noch burgemeester eener Belgische hoofdstad. Althans niet voor het
oogenblik. Ik kan u dus al heel moeilijk zeggen wat gebeurd is op eene samenkomst,
die ‘assolumente segrede’ gehouden wordt. Maar wat moet de Zuivere Rede afleiden
uit derge-
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lijk lang en onvoleindigd gesprek? Dat minister de Broqueville onmogelijk bij een
weigering-kort-en-goed kan gebleven zijn. - ‘On pourrait causer’, zei minister
Helleputte. En ik zeg u maar: geachte toehoorders, ‘on cause’....
- Maar gij beweert, dat ik u verslag ben schuldig gebleven over eene rede van Paul
Hymans. Ik heb de gewoonte, mijne schulden te betalen. En ik begin al.
Paul Hymans veert dus naar omhoog. Hij kijkt argeloos rechts en links. Hij roert
langzaam met een zilveren lepeltje in zijn glas koude thee, dat hij diepzinnig bestaart.
Daarna werpt hij het schrale hoofd achterover, en hij begint:
‘Met groote voldoening heb ik het ontwerp van wet tot herinrichting van het leger
en invoering van algemeenen dienstplicht zien overleggen. Het was voor mij als eene
zedelijke vergelding. Zij kwam wel wat laat, de vergelding, en ik had ze voor de
politieke debatten der laatste tijden gewenscht. Want aldus hadde men belet, dat de
politiek ook het leger zou aantasten, hetgeen thans, helaas, gebeurt. Wij zijn immers
in troebele tijden gaan leven, die de oplossing der legerkwestie niet bevorderen. Maar
hoe het ook sta: wij kunnen niet dan vreugde gevoelen om het ontwerp-de Broqueville.
Immers, het lijdt geen twijfel: het gevaar staat aan de deur. Sedert onheugelijke feiten
riepen wij: Caveant consules! De regeering is eindelijk gaan vreezen, en op doelmatige
wijze. Des verheugen wij ons... De tijd is gekomen van het plichtbesef: ontzaglijke
vooruitgang! Wij zullen dan ook niet klagen over vroeger verzuim, al hadde dit
klagen ook reden. Wij juichen alleen nog toe, met de hoop dat, na de

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 6. Nieuwe Rotterdamsche Courant januari 1913 - november 1913

125
failliet der wet van 1902, na de failliet der wet van 1909, de wet van 1913 eene
betrouwbare en doorslaande oplossing moge brengen.’
En hierop doet de heer Hymans de kritiek der onderhavige wet. De heer Hymans
is Pausgezinder dan de Paus. Hij bestrijdt den dienstplicht die minder dan vijftien
maand zou duren. Hij wil niet weten van het Hollandsche stelsel dat geen
eersterangs-leger vermocht in het leven te roepen; hij wil niet weten van het
Zwitsersche stelsel, daar wij Belgen noch Zwitsersche deugden, noch Zwitsersche
landschappen bezitten. Dus, althans voor het oogenblik: geene inkorting van den
diensttijd. Wat de gewestelijke indeeling aangaat: neen, wij willen van geene
scheuring in den lande weten. Meer dan ooit moeten wij kunnen betrouwen op het
eendrachtsgevoel van alle Belgische soldaten. Hierin ook dus schaar ik, Hymans,
mij aan de zijde van minister de Broqueville. De klerikale regeering heeft natuurlijk
heel wat zonden op haren kerfstok. Het is echter geen reden haar smalend af te wijzen,
als ze werkelijk beoogt, goed en deugdelijk werk te doen. Het vaderland staat immers
boven de partijen. Wij denken al veel te veel aan eigenbatige belangen; al te zeer
gaan wij prat op eigen denkbeelden, en zien wij vijandigheid bij hen, die er andere
denkbeelden op nahouden. En dit komt, omdat wij vooralsnog niets dan rust hebben
gekend. Nu echter staan wij eindelijk eens voor een gevaar; eindelijk gaan wij kennen
‘l'Angoisse qui fait les races fortes’, gelijk Verhaeren eens zei. En daarom voelen
wij ook hoezeer het dringt, schouder aan schouder te gaan staan, tot gezamenlijke
verdediging. Age quod agis (om nu maar eens Latijn te spreken). En als ieder zijn
plicht zal hebben gedaan
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tegenover het dreigement-buiten, dan zal er nog wel tijd overschieten om de
bevrediging-van-binnen te bewerken,... al moesten wij erom vechten!
Mejuffrouw, gij die denkt dat de bron der tranen allang in mijne oude borst gedempt
was, gij hadt eens moeten zien hoe diep bewogen ik was toen Hymans (het was eene
meesterlijke rede!) ophield met spreken. En niet alleen ik was aangedaan: niet alleen
de meeste liberalen, maar ook de helft der katholieken liepen op Hymans aan om
hem geluk te wenschen; zelfs vier ministers overdekten zijne handen met zegeningen.
En het was blijkbaar met een gevoel van diepvoldane plichtsbetrachting, dat Hymans,
in schijn koelbloedig als een Woeste, nog even in zijn koude thee roerde, die hij
daarna met korte teugen uitdronk, terwijl men door de dunne keelhuid zijn
strottenhoofd op en neer zag gaan...
Ik verzwijg u niet, dat, na Hymans, gezel Elbers heden veel minder bijval mocht
oogsten. Voor zoover men vermag te hooren, wat de bedoelingen van den heer Elbers
zijn - want Elbers is onder de talrijke Kamerleden die de gaven bezitten, de praatzucht
hunner collega's te wekken, - verneemt men dat hij, naar Nietscheniaansch voorbeeld,
de gletschers der niet-actueele betrachtingen betreedt. Hij herhaalt dat de socialistische
partij de zekerste waarborg is voor den wereldvrede, waaruit hij besluit dat België
voor het oogenblik niets te vreezen heeft. Trouwens, wat zien wij gebeuren? Niets
anders dan eene verzoening Woeste-de Broqueville, met het gevolg dat Woeste zijn
verleden verloochent op kiesrechtgebied, en de Broqueville het doet op
dienstplichtgebied. Gij zult wel zeggen dat het dreigement van een Europeeschen
oorlog
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daar voor een deel schuld aan heeft. Ik, Elbers, geloof echter niet aan dien oorlog,
en ga er minder en minder aan gelooven. Ik wil dan ook van geene verzwaring der
krijgslasten weten. En gij, klerikalen, die ze stemmen gaat, gij doet anders niet dan
u-zelf kaakslagen toe te dienen. Vindt gij dat spelletje aangenaam? Gaat dan gerust
uw gang. Ik onthoud mij, kiesheidshalve. Ik doe het echter niet zonder de klerikale
burgerij, die onze jongens onder de wapens gaat roepen, te vervloeken. Wel bekome
het u!
Waarom zijn, nog voor Elbers klaar was, haast al de socialisten gaan loopen? En
waarom komen zij éen voor éen terug, nadat zij zeker zijn dat hij voor goed zwijgt,
en Georges Lorand voor goed aan het praten is? Mevrouw, voorwaar, ik zeg u dat
ik u dit niet verklaren kan dan uit gissingen.
Nochtans vind ik Lorand als heldentenor lang geen ‘premier sujet’. En in deze is
aan zijne mededeeling eenig belang te hechten, omdat de heer Lorand, behalve dat
hij de vriend en verdediger is van wijlen Francisco Ferrer, nog eene andere liefde in
zijn ruimen boezem koestert: hij is namelijk een vurig bewonderaar van Zwitserland.
Men noemt hem zelfs in de wandeling ‘amiral suisse’, al ben ik mij niet bewust dat
hij ooit eenig smaldeel in het Leman-meer zou hebben gecommandeerd. Van dezen
Helvetophiel mochten wij dan ook verwachten, mevrouw, dat hij dezen zou zijn
bijgetreden, die Zwitsersche legerstelsels op Belgischen bodem wortel wenschen te
zien schieten. En wij hebben ons niet vergist.
De heer Lorand is het ontwerp der regeering anders wel genegen. En hij geeft er
blijk van in een vloed van
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woorden en zinnen, van vergelijkingen en afwijkingen, die u de overtuiging zouden
kunnen geven, mijnheer, dat de Belgische tijd al heel weinig kostbaar is. En dit is
nochtans alles behalve het geval... De heer Lorand gaat dus met minister de
Broqueville meê; wat zeg ik? hij loopt minister de Broqueville voor. Het leger van
minister de Broqueville zal slechts binnen enkele jaren voltallig zijn, En Lorand vindt
dat het dit van morgen af diende te zijn. Hetgeen natuurlijk het ideaal zou zijn: geef
het toe, mejuffrouw. Maar Lorand ziet de praktische moeilijkheden blijkbaar over
het hoofd; hetgeen niet verwondert bij iemand, die minstens éen meter, negentig
centimeters hoog is.... Iets waar Lorand eveneens de regeering in voor is: in den duur
van den dienstplicht. Vijftien maand vindt hij te weinig... tenzij het teveel was. En
vermits in Zwitserland... (Kwinkeleer dit volzinnetje maar ten einde, lieve vriendin)....
Trouwens, daar is ook Holland. De heer de Broqueville heeft smadende woorden
gehad voor het Hollandsche leger. Mijne heeren, ik raap de handschoen op voor het
Hollandsche leger, en ik verklaar...
En, mijnheer, Lorand neemt zoowaar de handschoen op, en... dat wordt voor mij
een zeer gevaarlijk terrein. Ik zwijg dan ook. Lorand trouwens - wie had het durven
hopen? - zwijgt ook. En ik verzoek u te gelooven dat wij het beiden doen zullen tot
aanstaanden Woensdag, althans over deze militiewet.
Gij verliest trouwens weinig bij dit voorloopig stilzwijgen: er zijn nog een kleine
vijftig redenaars ingeschreven!...
N.R.C., 2 Maart 1913.
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Concerten
Brussel, 4 Maart.
Zoo wij, Brusselaars, u Rotterdammers, iets te benijden hebben dan in elk geval niet
het aantal concerten. Niet alleen gaan de vaste reeksen, die ieder jaar terugkeeren,
onze aandacht vergen (Concerten van het conservatorium, ‘Concerts populaires’,
Ysaye-concerten): tallooze kringen schieten, naar het voorbeeld der Bach-vereeniging,
uit onzen Brusselschen grond op, zooals de ‘Société Philharmonique’ die, alleen
voor de eerste helft dezer maand Maart, niet minder dan zes recitals of audities inricht
van meer of minder beroemde virtuozen. Voeg daarbij het Zimmer- en het
Channon-kwartet; vergeet niet dat onze twee groote societeiten ‘Cercle Artistique’
en ‘Grande Harmonie’ drie-vier maal in de week hare leden op soms heel bijzondere
muziek-uitvoeringen vergasten, en dan hebben wij natuurlijk nog den
Muntschouwburg, twee operette-schouwburgen, en een drietal music-halls, die, beter
zijn dan tingeltangels en soms heel aardige, zij het dan ook natuurlijk lichte muziek,
ten tooneele voeren...
Hoe dit voor een correspondent die tot over de ooren in de politiek is gedompeld,
bij te houden!? Hoe niet onder te gaan in die stroomen muziek, na dien baaierd van,
trouwens meestal interessante concerten!? Hoe u maar een, eenigszins-benaderenden,
indruk van het muzikale leven te Brussel te geven?! Gij zult toegeven, dat het niet
te doen is, en dat, meer dan waar ook, zich hier de ‘Beschränkung’ opdringt, zelfs
waar de ijdelheid, voor een ‘Meister’ door te gaan, verre kan blijven...
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Die noodzakelijke beperking houdt als eerste element de moeilijkheid in, dat men
een keus moet doen. Gelukkig is die keus ditmaal - ik bedoel voor de laatste weken
- niet zoo moeilijk geweest. Twee concerten drongen zich als het ware aan de
liefhebbers op. En aan die twee concerten wil ik hier dan ook een woord wijden.
Niet echter dan na te hebben gerept van de laatste Conservatorium-concerten.
Want in die concerten is, met de verandering van directeur, iets nieuws gekomen,
dat dient aangestipt. Bij de benoeming van Léon Dubois tot bestuurder van onze
eerste muziekschool sprak ik de gewettigde hoop uit, dat het hedendaagsche muzikale
leven uit die inrichting niet langer meer zou gebannen zijn, zooals het geval was
onder Tinel. En uit het eerste concert, dat Dubois dirigeerde, bleek onmiddellijk dat
die hoop inderdaad niet ijdel was. Gij moet weten dat bij overlevering geen levende
meesters in dezen tempel der traditie op het programma der openbare uitvoeringen
mogen komen. Gij moet, met permissie, morsdood zijn, wilt gij het dignus intrare
mogen hooren. Nu is dit, gij geeft het toe, voor een modern-gezinden directeur eerder
remmend. Noch Richard Strauss, noch Debussy dachten er voorloopig aan, te gaan
sterven. Gustav Mahler echter ging de eeuwige rust in. En de eerste daad van Dubois
is dan geweest, Mahler op zijn programma te stellen. En dit is, gij zult het toegeven,
niet zonder kranigheid... Behalve dit gedenkwaardige feit gaat het anders met de
audities van het conservatorium nogal slapjes. Want is Mahler dood, Jan Blockx en
Edgar Tinel zijn het helaas ook. En wij kregen hunne werken al dikwijls genoeg te
hooren, om niet gedwongen te zijn er in het conservatorium nog eens te
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gaan naar luisteren....
En nu kom ik tot mijne twee concerten. Het eerste is een Ysaye-Consert. En nu
houd ik doorgaans niet van Ysayeconcerten. Niet dat hunne programma's onbelangrijk
zouden zijn. Maar omdat het orkest meestal blijk geeft van eene buitengewone
slordigheid, slordigheid die te meer in het oog valt, dat men op die concerten meestal
zeer beroemde virtuozen laat optreden. Het jongste concert maakte echter
uitzondering. En geen wonder: het was aan Wagner gewijd, en bestuurd door Otto
Lohse.
Wagner, ge weet het, wordt ons ieder jaar, en telkens onder Lohse, in eene reeks
model-uitvoeringen, met het puik der Bayreuth-zangers, aangeboden. Nu heeft Lohse
van het Muntschouwburgorkest - hetzelfde, of nagenoeg, van de Ysaye-concerten een kracht en een tucht weten te bekomen, die bij de gewone belangloosheid en
anarchie gunstig afsteken. Zij bleken eens te meer bij de uitvoering, waarover ik het
hier heb. Maar wat er vooral bij bleek: de diepte en de logica van Otto Lohse's
inzichten. Over deze inzichten kan natuurlijk getwist, en men laat het niet na. Toen
hij hier, twee jaar geleden, een Beethoven-festival dirigeerde, wekte zijne vrijheid
in de interpretatie - men noemde ze bandeloosheid - meer nog dan verbazing. Wagner
nu kon meer persoonlijkheid dulden dan Beethoven. Van dat dulden heeft Lohse
ruim gebruik gemaakt: nooit of nimmer heeft men de Tannhäuser-ouverture ten
onzent met zooveel furia hooren uitvoeren.
Het was wel of de Kapellmeister vreesde, den trein te zullen missen. Maar in die....
voortvarendheid: welke zorg om iedere bijzonderheid, welk fijn en klaar begrip!
Forsche fijnheid die ook bleek uit de machtige ouverture
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van de Fliegende Holländer; klare bezonkenheid die men bewonderen moest in het
Praeludium van Tristan und Isolde; zielvolle strengheid die sprak uit de
ontzagwekkende interpretatie van het Parsifal-praeludium.... Ja, Lohse mag nu ook
soms wel eens een anarchist, van alle banden los, zijn: dat hij de zeer bewuste, en
tevens zeer bevattelijke, scherp-begrijpende, tact- en wilvolle vertolker is, lijdt geen
twijfel. - Zijn groot sukses deelde hij met Heinrich Hensel, den bekenden tenor, en
Melanie Kurt, uit Berlijn, die hier minder bekend is, en verdiende het meer te zijn.
Haar dood van Isolde was, aan dramatisch begrip als aan lyrische weêrgave, rijk en
prachtig, en in het groote duo der Walküre stak zij geenszins af bij den beroemden
Hensel-Siegmund, die, trouwens, in den dood van Siegfried, al zijne macht liet gelden
en bewonderen...
Het tweede concert, dat niet onbesproken mag voorbijgaan, is het zang-recital van
Maria Philippi. De Brusselaars hadden van haar, als Bach-zangeres, eene heerlijke
herinnering behouden. Haar een heelen avond, met haar zuivere, zoo beschaafde,
zoo rijke en zoo gedistingeerde geluid, de meest onderscheiden liederen te hooren
zingen - van Bach naar Richard Strauss, van Brahms naar Weckerlin, over Schubert
en Schumann, Cesar Franck en Hugo Wolf, Gretchaninow en Rathgeber en Sprontes
heen, bij beurte in het Duitsch en in het Fransch - is een nobel genot geweest, waar
men een langen tijd dankbaar voor blijft. Welke schakeering in eene weêrgave die,
moge zij niet altijd even interessant zijn, steeds blijk geeft van wondere intelligentie
en van zeldzame kunde! Men zou haar zelfs een al te groot electisme mogen verwijten,
betreuren dat zij als moedwillig stukken van geheel tegenover-
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gestelden aard onmiddellijk naast elkaar heeft geplaatst, en aldus den indruk ging
verwekken van muzikale acrobate. Ik weet wel dat een programma van niet minder
dan twee en twintig nummers eenige afwisseling vergt. Was het echter gewenscht,
na Brahm's ‘Feldeinsamkeit’, onmiddellijk ‘Le Manage des Roses’ van Franck te
doen hooren, en na ‘Wie komm ich denn die Tür herein’, weêr van Brahms,
Weckerlin's ‘Ma fille, veux tu un bouquet?’ te zingen?- Het kan gebeuren dat ik
alleen mij daardoor in mijn genot gestoord gevoelde. Ik wil dan ook geen overtollig
belang hechten aan eene bemerking, die alleen wijst op het ‘défaut’ van eene ‘qualité’,
die ik de eerste ben om ze te erkennen, ik die, meer dan wie, mevrouw Philippi
erkentelijk blijf voor den avond van volstrekte schoonheid, die ze mij, na een dag
vervelende politiek, heeft verschaft.
N.R.C., 7 Maart 1913.
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Bach-Beethoven festival
Brussel, 5 Maart.
De nooit genoeg geprezen Bach-vereeniging te Brussel die ons, onder de
distinctievolle leiding van Albert Zimmer, nu sedert jaren al met den grooten cantor
heeft gefamiliariseerd, heeft ons weêr, in een driedaagsch feest, hoofdwerken van
Bach en Beethoven laten genieten. Bij den eersten dag, die geheel aan Bach was
gewijd, mocht ik niet aanwezig zijn: de Kamerbespreking vergde mij op, en hoe
groot de neiging ook was, het Parlement voor de Patriazaal en het Bachconcert op
te geven, ter wille van het noodzakelijke Kamerverslag deed ik mijn plicht: ik bleef
naar Belgische welsprekendheid luisteren, terwijl mijn verlangen ging naar
Hollandschen bel canto.
Want dat werd vooral in dat eerste concert gehuldigd; uwe, hier zeer befaamde en
hoog geroemde landgenoote, mevrouw Noordewier-Reddingius werd, ter gelegenheid
van haar vijfentwintigjarig jubileum als concertzangeres, door publiek, orkest en
dirigent gevierd op eene wijze, waaruit haar wel zal gebleken zijn, hoe hoog haar
schoon talent te Brussel wordt gewaardeerd.
De tweede dag bracht ons Beethoven's Missa Solemnis. Gij herinnert u misschien,
dat wij deze ook verleden jaar te hooren kregen, gelijktijdig met de Hoogmis van
Bach. Te dier gelegenheid schreef ik hier toen een brief... die ik heden maar niet zal
herhalen. Laat ik alleen zeggen, dat, naar mijne meening, de vertolking ditmaal veel
beter, veel gaver, en ook wel glanzender is geweest. Bij allen, hoogen ernst gaat de
Missa Solemnis niet zonder
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eenige romantiek: deze werd, naar het mij voorkomt, verleden jaar wel wat aangedikt.
Thans klonken de koren meer beschaafd, al ging, ik herhaal het, niets aan glans als
aan schakeering verloren. Men wordt gewaar met hoeveel liefde, met welk streven
naar de perfectie, in de Bachvereeniging door zangers en orkest wordt gewerkt en
tevens, hoe Zimmer niet rust, voor hij-zelf, die niet licht te bevredigen is, zich voldaan
gaat gevoelen. Boven al de solisten stak weêr mevr. Noordewier-Redingius uit,
voortreffelijk bijgestaan door mevr. De Haan-Manifarges. De solisten-bezetting was
trouwens dezelfde als verleden jaar: de violist Johan Smit en de tenor Schmedes.
Alleen de bas Baldzem was ter elfder ure vervangen geworden door Stephani. En
waarlijk, men kan niet zeggen, dat wij er bij verloren hebben. Stephani trad voor het
eerst te Brussel op, nu een zestal jaren geleden, in Mendelsohn's Elias, voor het
Deutsche Verein. Van toen af waren mij zijn prach tig geluid en zijn intelligente
zang bijgebleven. Thans heeft zich die uitnemende indruk weêr voorgedaan. Ik hoop
Stephani nog dikwijls op de Bach-concerten te hooren.
De derde dag opende op de heerlijke Paasch-cantate van Bach: ‘Bleib bei uns,
denn es will Abend werden’, al dikwijls in de Bach-vereeniging gehoord, waar
Stephani, in het recitatief, weêr ten diepste te ontroeren wist. De negende symphonie,
die het festival besloot, mag wel gelden als een triumph voor Albert Zimmer. Het
was een waagstuk, Beethoven's klankgebouw met de geringe muzikale middelen,
waar de Bach-vereeniging over beschikt, aan te durven. Al is deorkestrale bezetting
bij Beethoven nu ook betrekkelijk klein, wij zijn gewoon aan een orkestgeluid, dat
voller klinkt, dan wat Zimmer ons kan bie-
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den. Het massale der ontzagwekkende partituur kwam dan ook niet geheel tot zijn
recht. De overmacht van het koper op de snaren was al te duidelijk, en waar de
timbalen intraden, viel het gebrek aan evenwicht pijnlijk op. Ik verhaast mij trouwens
te zeggen, dat wel meer dan den betoonden durf in de uitvoering bewondering
afdwong. Zimmer zou Zimmer niet zijn, indien uit de interpretatie niet zijn juist en
gevoelig inzicht, naast zijne angstvallige zorg bleken. Zoodat men niets dan lof kan
hebben voor eene vertolking, die zoo hoog boven de gewone Belgische slordigheid
staat. De koren, die men ook wel wat beter gevuld hadde gewenscht, en de uitnemende
solisten, droegen er in hooge mate toe bij, om van het waagstuk eene overwinning
te maken, waar de beschaafde en zoo muzikale leider zich in verheugen mag. Volgend
jaar wordt de negende waarschijnlijk wel hernomen. Dat het dan een besliste en
welverdiende triumph wordt, kan geen twijfel lijden.
N.R.C., 7 Maart 1913.
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De militaire hervorming
IX
Brussel, 5 Maart.
En gij moogt nu zeggen wat gij wilt: zij komt er toch niet. Zij, die tot op heden hebben
getracht haar te verwekken, haar aan de werklui als aan de burgerij op te dringen,
komen van eene kale reis terug. En zij zijn gedwongen het zelf te bekennen. Zij
kunnen niets anders doen dan te zeggen, weze het dan ook in petto: wij hebben eene
domheid begaan. Eene domheid, die goed te verklaren en nog beter te verschoonen
is. Het is maar heel natuurlijk, dat de socialisten, na de neêrlaag van 2 Juni, spijt en
woede hebben uitgedrukt in de formule: algemeen kiesrecht of de algemeene staking.
En was ze toen, na 2 Juni, onmiddellijk losgebroken, die staking, dan hadde het mij
maar weinig verwonderd. Maar eene ingerichte, eene langvoorbereide staking: zij
is, ik zei het u al honderdmaal, in België niet denkbaar.... En nu is de bedreiging
ingetrokken, of zoo goed als ingetrokken. Vandervelde heeft het in eene meeting te
Verviers verklaard: ‘laat minister de Broqueville maar even de hoop doorschemeren,
dat hij de kiesvraag aan ernstig onderzoek wil onderwerpen, dan zullen wij bij
voorbaat van de algemeene staking afzien.’ - Nu doet zich juist voor, dat minister
de Broqueville, gehoor verleenende aan de burgemeesters der negen
provincie-hoofdsteden, moet hebben gezegd: ‘laat de socialisten eerst van de staking
afzien, en dan vraag ik niet beter dan de kiesvraag aan ernstig onderzoek te
onderwerpen.’ Gij ziet: de overeenkomst is virtueel gesloten. Zij wacht
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alleen nog op officieele bekrachtiging. Het is waarschijnlijk dat deze nog voor Zondag
plaats grijpt. Waarna wij onszelf geluk zullen mogen wenschen om eene dubbele
reden: het oeconomische België is van zijne nachtmerrie verlost, en het politieke
België gaat eene betere toekomst tegemoet.
Sommige bladen gaan zich ironisch voordoen, om hetgeen zij ‘de socialistische
nederlaag’ noemen. Zij hebben ongelijk. Wel bekent de uiterste linkerzijde dat zij
veel gerucht om niets heeft gemaakt; wel geeft ze toe dat, zonder hare bedreiging,
het herzieningsproces thans aan den gang zou zijn. Maar juist die bekentenis is eene
kranige daad, eene daad waar eenige moed voor noodig is. En men moest Vandervelde
eerder dankbaar zijn, dat hij ze heeft volbracht... Wie de eigenlijke verslagene in
heel deze zaak is: de oude heer Woeste. Hij heeft alles in het werk gesteld om de
herziening der grondwet te beletten. Nu de socialisten toegeven, kan de heer de
Broqueville niets anders meer dan woord houden en de zaak ter studie leggen. Had
ik u niet gezeid dat, zoodra de heer de Broqueville zeker was van den heer Woeste
in zake legerwet, hij den heer Woeste in zake kiesrecht zou laten schieten? Gij ziet
het, ik heb mij niet bedrogen. Ik bedrieg mij trouwens nooit, mevrouw.
Maar gij smeekt mij, tot de militaire hervorming terug te keeren. En zie, ik ben er
al. - Niet dat het Kamerdebat van heden zoo ongelooflijk belangwekkend is geweest.
Het blijkt ten duidelijkste: de Kamer begint er genoeg van te krijgen. Ik ook trouwens.
Het wordt dan ook tijd, dat er een einde aan kome. Laat gezel Vandervelde nog even
het socialistische standpunt samenvatten, gelijk
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de heer Hymans het zoo prachtig heeft gedaan voor het liberale standpunt. En daarna
ga men, om 's hemels wille over tot de discussie der artikels: daar vindt men reden
te over om te kritiseeren, en dan toch op doelmatige, doeltreffende wijze. Die
artikeldiscussie brengt ons al ver genoeg, dan dat de goede veertig ingeschrevene
redenaars nu maar eens van het woord zouden afzien. En zoo komen wij misschien
nog tegen de Paaschvacantie klaar, zooals de regeering en hare partij, en vermoedelijk
ook wel de liberale linkerzijde wenscht. En nu dat van de staking af gaat zien en een
begin van voldoening gaat genieten, vraagt men zich af waarom de socialistische
fractie het ook niet zou wenschen; waarom zij hare tallooze wauwelaars - hun getal
maakt eene echte obstructie uit - niet het stilzwijgen zou opleggen...
Maar ter zake, bid ik u. - Daar hebt gij dan eerst den liberaal Van de Walle. De
heer Van de Walle is heel blij dat wij algemeenen dienstplicht krijgen. Nochtans zal
hij de wet niet stemmen, dan na grondige wijziging. Nog al te zeer stelt zij de deur
open voor favoritisme en ongelijke behandeling der miliciens. Al te veel jongelingen
zullen erdoor uit den militairen dienst ontslagen worden, - en het zullen natuurlijk
de zonen zijn der rijke lui. Trouwens, niet in de kazerne alleen: reeds op school moest
de militaire opleiding beginnen. Het zou ons een beter-ingericht, een meer bewust
leger bezorgen, meent de heer Van de Walle. Hetgeen hem niet belet te verklaren,
dat hij een pacifist in merg en been is, en afschuw heeft voor alles wat naar oorlog
riekt....
Nadat de heer Van de Walle weêr is gaan zitten, acht de heer du Bus de Warnaffe,
rapporteur, het oogenblik
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gekomen om nog eens zijn hart op te halen aan al het verkwikkende wat de katholieke
regeering ons aangaande 's lands verdediging heeft bezorgd. Dat liedje, mejuffrouw,
begint gij al te kennen.
Maar gij kent ongetwijfeld ook het liedje, dat de socialist Antonius Delporte aan
het kweelen gaat. Het begint, gij herinnert het u: ‘Geen gelijkheid van plichten zonder
gelijkheid van rechten.’ En het loopt uit op de verzekering: Men kan een pracht van
een soldaat vormen in zes maanden tijd. - Mejuffrouw, blijven wij doof voor deze
twee aria's. Maar spitsen wij onze ooren, nu de heer Devèze aan het woord komt.
Ik zie de glanzen van 's heeren Devèze's raafzwarte haren over zijn schedel
verschuiven, terwijl hij aan het oreeren gaat. Hemel, hoe blinken die raafzwarte
haren! Heeft de heer de Broqueville misschien aan den heer Devèze het recept
verschaft van zijn eigen cosmétique? Ik ken inderdaad in heel de Kamer geen haar,
dat mooier blinkt dan dat van den heer Devèze, tenzij het haar van minister de
Broqueville. Hetgeen trouwens niets afneemt van zijne welsprekendheid. Integendeel.
‘Wij richten ons leger opnieuw in,’ zegt Devèze, en hij vindt het uitstekend, ‘maar
wij hadden het heel wat vroeger mogen doen. De regeering is schuldig aan sleur en
slenter, was ons grondgebied overrompeld geworden, zij zou er de schuld van hebben
gedragen, en zij alleen. En daarom heb ik geen vertrouwen in de regeering, zelfs niet
waar zij met hare nieuwe legerwet voor den dag komt. Wel zal ik ze bijtreden, waar
het geldt ons het leger te verschaffen dat onze onafhankelijkheid moet vrijwaren,
maar dan op voorwaarde, dat de hervorming geene jaren
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eischt om volledig te zijn. Tevens eisch ik inkrimping van den dienstduur. En waar
ik mij ten stelligste tegen verzet: tegen de onvermijdelijke clericaliseering der
casernes. Want wat men bestreeft: de miliciens verdeelen in rechtgeloovigen en in
verdachten. Dat noemt gij: de atmospheer der caserne zuiveren!... Gij gaat verder:
gij gaat soldaten inlijven waarvan de gestalte beneden het tegenwoordige lengtecijfer
staat. Waarom? Omdat gij weet dat de Walen kleiner zijn dan de Vlamingen, en gij
aldus de Vlamingen zult kunnen bevoordeeligen! (Mevrouw, dit argument is van
den heer Devèze, en van den heer Devèze alleen). Ik zeg: gij moet den dienstplicht
inkorten, om aldus tot algemeenen leerplicht te komen. (Het is nog altijd de heer
Devèze die aldus redeneert.) Maar ik weet wel, dat gij den diensttijd niet inkorten
zult, omdat gij van leerplicht niet weten wilt!’
Aldus de heer Devèze. Moet ik u zeggen, dat ik de rede van den heer Hymans
boven de zijne stel? En mag ik de hoop uitdrukken, dat wij morgen wat interessantere
dingen vernemen, b.v. uit den mond van Frans van Cauwelaert, die, naar ik hoor,
aan de beurt staat te komen?
Ja, mag ik?
N.R.C., 7 Maart 1913.
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De militaire hervorming
X
Brussel, 6 Maart.
Herinnert gij u uit Kàlidàsa het vers, waarin de dichter de Vrouw bij een Bodemloos
Vat vergelijkt? (of is de vergelijking van Stalpaert van de Wiele? Met eene
belezenheid als de mijne weet men nooit heel goed, waar men zijne citaten vandaag
heeft!) - Herinnert gij u? Ja? Welnu, de Belgische politiek van den dag is het waard,
eveneens bij een bodemlooze ton vergeleken te worden. Immers: zij klinkt even hol;
steeds biedt zij plaats voor de meest-inane insaniteiten; altijd....
Maar laat mij gerust met uwe vergelijkingen. Heb ik het al niet druk genoeg met
het Kamerverslag, het tiende Kamerverslag over de nieuwe legerwet? Laat mij dus
toe, nu eens terdege ernstig te zijn. Temeer dat wij heden de ledigste vergadering
hebben bijgewoond, die ooit het Belgische Parlement heeft geboden. En daardoor
juist is het zoo moeilijk, er iets smakelijks, en tevens zaakrijks van te maken...
Gelukkig mag ik weer met een hors d'oeuvre beginnen. Een van die hors d'oeuvres,
die een geheel maal dragelijk maken: kaviaar voor de vulgariteit van roastbeef;
rookzalm voor een aan-stuk-gekookt-schelvischje. En mijn hors d' oeuvre van heden
moge nu ook al weinig onverwacht zijn: ik koester de hoop dat het u niet te minder
aangenaam aandoet.
Het is te minder onverwacht, dat ik het u gisterenavond al opdischte: wij zijn (daar
komt het op neer)
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wel degelijk van de algemeene staking verlost. Vanmiddag hield het comité der
staking eene vergadering, waarin besloten werd ze maar op te geven, ‘tot later te
verschuiven’ zooals het officieel heet. Op het oogenblik dat gij deze letteren zult
komen te lezen is het waarschijnlijk, dat gezel Vandervelde over die zoogenaamde
verdaging eene pathetische, en trouwens zeer welkome verdaging in de Kamer zal
hebben uitgegalmd. In elk geval zullen morgen de burgemeesters der negen Belgische
hoofdsteden aan minister de Broqueville de boodschap dragen, dat het dreigement
der staking heeft opgehouden te bestaan. En wij mogen er ons aan verwachten dat
minister de Broqueville aanstaande week zal komen te verklaren: ‘Nooit of nimmer
heb ik meer naar wijziging in de kieswetten getracht, als na deze voorbeeldige
inschikkelijkheid mijner waarde socialistische medeleden.’ En aldus komen wij er
misschien toe - wie weet? - de oplossing der militaire kwestie te bespoedigen, hetgeen
ik, bij het schrijven van dezen tienden brief over de zaak, ten zeerste ga wenschen.
Zegt Kàlidàsa niet (of is het Stalpaert van de Wiele?), dat overvloed van het Goede
de moeder van het Kwade is?...
Maar - gij hebt groot gelijk, geachte collega! - dit zou worden een Kamerverslag.
Helaas, helaas, helaas, waar is voor heden mijn Kamerverslaggeversheil gevaren?
(om nu maar eens Vondel aan te halen). Want nimmer is de Kamer een lustoord der
ijdelheid geweest als heden. En ik bewijs het.
Daar hebt gij, bijvoorbeeld, Hubin. Hubin, naar ik vermoed, is op zijn minst
korporaal geweest. Hij is immers van meening dat, zoo het er tegenwoordig zoo
leelijk uitziet in Europa, dit voor een goed deel aan België te wij-
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ten is. Vijftien jaar geleden heeft België immers in Den Haag geweigerd, verplicht
arbitrage bij te treden. Is het nog te verwonderen dat, pas enkele dagen geleden, heel
het Balkansche schiereiland, met een niet onaardig Noordelijk lapje gronds daarbij,
te vuur en te zwaard stond? Waarbij komt dat wij, bij naasting van Kongo, Engeland
hebben verbitterd. Heden ten dage is geheel Engeland één bittertje. En dat is onze
schuld!.... Trouwens, wij zijn aleven idioot als al de groot-mogendheden. Wij hebben
den mond vol van Wereldvrede, maar wij vergooien ons mooie geld aan
Wereldbewapening. Wij gaan verder; wij huldigen het burgerideaal: 't duurste 't beste.
En men vergeet erbij dat wij dan toch geen behoefte hebben, dan aan een
verdedigingsleger. Gij haalt het oordeel aan van officieren? Maar wat kennen
officieren daarvan? Trouwens, eenmaal uit den dienst, worden officieren al heel
inschikkelijk. Onder de wapenen, zijn zij er niet ver van, drie jaren dienst te vergen.
Eenmaal ontslagen, zijn zij van oordeel, dat men in zes maand een prachtsoldaat
vormt. Overmits men, wel te verstaan, nu eens terdege af gaat zien van caste- en
klassegeest. Houdt gij van partijdigheid? Ik, Hubin, niet (Ik, correspondent, trouwens
ook niet.) En waarom? Omdat in ons leger een maximum van moreele eenheid dient
bereikt. En die eenheid bekomt men niet, dan door het uitroeien van al wat privilegie
ofte voorrecht is. Het leger mag geen schans worden van het kapitalisme; het
kapitalisme dient zich integendeel één te voelen met het proletariaat, waar het geldt
gemeenschappelijke belangen te verdedigen (En is dit, waarde vriend, geen mooie
volzin?).
De heer Hubin, mevrouw, ondervindt op dit oogenblik
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de behoefte, van zijn strategische kennis blijk te geven. Hij verdeelt de opleiding
van den milicien in de noodige tijdvakken en stadia; hij splitst ze in onderscheidene
geaardheden. Voorwaar, ik zeg het u (mevrouw): gezel Hubin is op zijn minst
korporaal geweest. - Hij is trouwens ook een beslagen financier. Waar haalt gij het
geld voor uwe hervorming, vraagt hij. En ik vraag het met hem. Waar, inderdaad,
halen wij het? Natuurlijk in den zak der werklui, meent Hubin. Ik voeg eraan toe:
helaas ook in mijn zak. Maar ik heb helaas geen recht, aan de discussie deel te
nemen... Dit wil gezel Hubin niet inzien: alles, wat er ook gebeure en wat ook gebeurd
zij, is de schuld der leidende klassen, en....
Mevrouw, vanavond is de wind gaan liggen. En een bevriend astronoom verzekert
mij, dat Saturnus nooit zal hebben geschitterd als hedenavond. Gij slingert mij in het
aangezicht, dat ook Pieter Daens vanmiddag een langdradig woordje heeft gelost
over de militaire hervorming. Maar Pieter Daens is zulk een akelig redenaar, en
Saturnus zulke prachtige ster. Ik vraag u dan ook geen verschooning: ik neem ze. En
morgen vertel ik u dingen, dingen!.... Maar, neem mij niet kwalijk: ik wil u uw slaap
niet benemen....
N.R.C., 8 Maart 1913.

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 6. Nieuwe Rotterdamsche Courant januari 1913 - november 1913

146

XI
Brussel, 7 Maart
Een groote dag; een feestdag; een nationale feestdag. En dit is geen bloot-subjectieve
bewering, geen persoonlijke opinie, die ik u zoo maar zou opdringen, omdat ik mij
vandaag gestemd gevoel als een walvisch in de zoete wateren van den Gulf-stream:
het is de vaststelling van het objectiefste der feiten; het is de streng-reëele weergave
van een algemeen gevoel.
Gij wordt het al onmiddelijk gewaar bij het binnentreden der kamer. Niet zoozeer
weliswaar in de tribune der pers: het ambacht van journalist brengt cynisme en
zenuwachtigheid mee. En als iederen dag zijn de journalisten zenuwachtig, zonder
dat daarom de groote gebeurtenis ze maar eenigszins in hunne feitelijke
onverschilligheid heeft gestoord. Maar in het hemicycle-zelf, daar beneden onder de
Kamerleden, schijnt men minder ‘blasé’ te zijn. Er loopen nog wel enkele leden der
rechterzijde met bekommerde gezichten en het hoofd van sommige socialisten is mij
wat al te zelfvoldaan-uitdagend; de indruk, dien men echter van de Kamer in haar
geheel ontvangt, is die van de opgewondenheid der beteekenisvolle dagen. Voor de
opening der vergadering, en ook als deze reeds aan den gang is, vormen zich groepen
die aldoor maar uiteengaan, zich wijzigen, wat verder weer samenkomen. De heer
Woeste is blijkbaar niet op zijn gemak. Met hakkende gebaren - een guillotinemes
dat steeds maar op en neer gaat - bepreekt hij minister de Broqueville, kapt dezes
inzichten in stukjes. Maar minister de Broqueville kruist zijne
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armen, en luistert niet dan uit louter beleefdheid. Ook minister Berryer wordt door
den ouden staatsman, wiens oogjes boosaardig flikkeren, langdurig ondernomen.
Met Waalsche rondheid wil Berryer zich aan het gesprek onttrekken; maar Woeste
geeft zich zoo gemakkelijk niet gewonnen; hij roept minister Hubert te zijner hulp,
die het met hem schijnt te houden; minister Segers biedt een luisterend en diepzinnig
oor. En het is of men Woeste hoorde zeggen: ‘Zij hebben toegegeven, maar dat is
geen reden dat gij nu even dom zoudt zijn. Het kwam er op aan, de staking te
vermijden. En zij is het. En verder mag nu niet gegaan worden!’....
Het is een feit dat nu eerst voor het ministerie de moeilijkheid begint. Zonder
twijfel is het kabinet in zake kiesrecht verdeeld, al mag men nu ook aannemen dat
slechts een paar oudere leden ervan - Hubert, Davignon - met Woeste meêgaan. Men
spreekt dan ook van eene ministerieele crisis, die echter nu, middenin de bespreking
der legerwet, onmogelijk losbarsten kan. Volgens sommige geruchten zou dan ook
met die bespreking kort spel worden gemaakt, de onderhavige wet zou nog voor de
Paaschvacantie gestemd worden, in eerste lezing althans; en eerst daarna zou minister
de Broqueville eene verklaring afleggen,.... of zou het ministerie uiteengaan en door
een jonger kabinet, ook onder leiding van de Broqueville, vervangen worden, dat
aan de linkerpartijen bevrediging zou geven.... Ik herhaal, dit zijn geruchten, in de
nerveuze Kamerstemming van heden opgevangen. Ik voor mijn part - en gij weet,
mevrouw, dat ik mij niet heel dikwijls vergis, - ik geloof dat het alles veel eenvoudiger
verloopen zal. Gisterenavond reeds zijn de ministers samengekomen. Zij
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zullen vanavond weêr vergaderen. Ik betwijfel haast niet of de Broqueville, die
intusschen een gesprek zal hebben gehad met den koning - wiens omgeving voor de
kieshervorming mag geacht worden -, zal Dinsdag reeds voor de Kamer eene
verzoeningsboodschap aflezen. Natuurlijk zal hij geen dolle beloften doen; hij zal
er zich echter voor hoeden, de socialisten te kwetsen. En den heer Woeste, dien men,
ten bate der legerwet, even boven water had gehouden - het is de gewone taktiek zal men weêr terug de diepten insturen.... Dit zijn, inderdaad, niet dan losse gissingen:
ik geef het toe, mejuffrouw. Maar zij berusten op de verdere logische ontwikkeling
van bestaande feiten; en gij kunt niet denken hoe sterk ik ben in logische redenatie!....
Intusschen heerscht in de Kamer, en ook wel op de socialistische banken, een
atmospheer van verlossing, die weldadig aandoet. Men verademt blijkbaar. De
socialistische daad - zij moge eene werkelijke opoffering, of, zooals sommigen
beweren, niet anders dan het gevolg van onmacht zijn - is ieder welkom, hij moge
het bekennen of loochenen. Die daad werd niet zonder staatsie gepleegd.
Gisterennamiddag riep de socialistische Kamerfractie de driehonderd leden van het
stakingscomité bijeen. Vandervelde heeft hun den toestand uitgelegd; eene discussie
is gevolgd, waar niets van uitgelekt is dan de motie, die gij reeds onder de
telegrammen hebt gevonden. Toen heeft men eene delegatie gevormd van dertig
man, die zich ten stadhuize begaf. Aldaar werd zij door burgemeester Max en vijf
andere, liberale, burgemeesters der hoofdsteden van provinciën (de katholieken
onthielden zich) ontvangen. Vandervelde heeft de afgevaardigden plechtig
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voorgesteld: zij waren immers de boden van den vrede. Burgemeester Max heeft hun
de handelwijze der burgervaders, hun brandend verlangen naar kalmte, hun heete
zucht naar verzoening uiteengedaan. Waarna Vandervelde, tot aller satisfactie, de
socialistische motie heeft voorgedragen... Nu was het de beurt van de burgemeesters
om een wandelingetje te doen. Het greep vanochtend plaats, om elf uur. Zij hebben
zich bij minister de Broqueville begeven, die ze met nobele beminnelijkheid heeft
ontvangen. En uit eene ‘mededeeling aan de pers’ blijkt dat onze premier de beteekenis
en het belang van het socialistische besluit inzag en erkende; dat hij zoo maar niet
een, twee, drie ja of neen kon zeggen (dit zal hij wel in edeler bewoordingen hebben
uitgedrukt, maar de zin is er toch); dat de ministers er natuurlijk eens de koppen voor
bijeen moesten steken. En het ‘communiqué’ der burgemeesters - denwelken wij
intusschen niet weinig dank verschuldigd zijn! - eindigt met de ondubbelzinnige
woorden: ‘De burgemeesters hebben van de samenkomst een uitmuntenden indruk
medegedragen. Het komt hun onmogelijk voor dat de bevrediging zich niet voor zou
doen.’... Ge ziet, mevrouw, dat....
Gij tikt mij echter met uw waaier op den linkervleugel van mijn neus, om er mij
aan te herinneren dat dit feitelijk een Kamerverslag moest worden. Zal ik u zeggen,
mevrouw, dat de vergadering van heden onder de heerschende stemming heeft
geleden? Gij hadt het ongetwijfeld al geraden. En ze had nochtans zoo interessant
kunnen zijn. Daar hebt gij, bijvoorbeeld, de rede van Louis Franck, die een heel
flinke rede was. Zal ik ze te uwen behoeve samenvatten? Ja?
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‘Eere’, zegt Franck te midden van het rumoer, ‘eere aan wie den inwendigen vrede
verzekeren komen door het dreigement der staking in te trekken, al was het alleen
hierom, dat het debat over de legerwet er op een hooger vlak komt door te staan.
Boven de partijbelangen uit, en met als eenigen horizont de belangen van het
gemeenschappelijk vaderland. Die belangen eischen definitieve, besliste hervorming
van het leger, geen lapjeswet meer, als vroeger. Daarom is het nieuwe ontwerp
onvoldoende: het is nog teveel een overgangsmaatregel, die ons geenszins het leger
verschaft, dat wij onmiddellijk noodig hebben. In 1909 hebt gij bedoeld, het beginsel
der gelijkheid onder de manschappen door te drijven. Daarom zijn wij u toenmaals
bijgetreden. Maar de nieuwe wet bevestigt de ongelijkheden, die zijn blijven bestaan.
Zoo brengt het feit, dat de oudste zoon van talrijke gezinnen van den dienst zal
ontslagen zijn, meê, dat Walenland tegenover Vlaanderen zal benadeeligd zijn. En
dat mag niet. Daarom ook vragen wij: diensttijd van één jaar, met de volledige
lichting, buiten alle voorrecht voor wie het ook zij. Een jaar is meer dan genoeg om
een soldaat te vormen, als men hem maar ontslaat van vernederende karreweitjes.
Wat de taalkwestie betreft: de Waalsche officieren zijn vol goeden wil; zij staan
echter onmachtig tegenover de Vlaamsche soldaten, omdat het onderwijs in het
Nederlandsch op de militaire school allesbehalve voldoende is. Verder eischen wij
eerbied, niet alleen voor elke godsdienstige, maar ook voor elke wijsgeerige
overtuiging; wij dringen aan op militaire vorming van bij de lagere school. Slechts
in zulke omstandigheden krijgen wij het leger, waar wij zulke behoefte aan hebben!’
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Franck zwijgt. En Van Cauwelaert gaat spreken. Maar de Kamer is als een woelige
zee geworden. De redenaar ziet zich dan ook gedwongen, het spreekgestoelte te
beklimmen. Maar men is vast besloten, hem te beletten eene samenhangende
redevoering uit te spreken. Men onderbreekt hem, vooral van Franschgezinde
socialistische zijde, aanhoudend; dwingt hem aldus van den hak op den tak te springen,
zijne meening te versnipperen, zijne argumentatie te verslappen. Nochtans had men
met belangstelling deze meening tegemoet gezien: Van Cauwelaert had immers tot
taak, de houding der Antwerpsche katholieke bank voor te stellen en te verdedigen:
eene kiesche opdracht, waar hij al zijn talent heel goed voor gebruiken kon. Dat hij
echter heden, midden in de algemeene opwinding, en onder obstructionistische
onderbreking moest optreden, werkte hinderlijk. Zoodat spreker het ervan afbracht
met hetzij reeds gehoorde, hetzij door de onderbrekingen gesophisticeerde
argumenten...
Men zegt dat, van Woensdag af, de algemeene bespreking zou geschorst worden.
Mocht het waar zijn! Want het blijkt wel, dat al de beweegredenen voor of tegen
uitgeput zijn. Waarom dan voortgaan met eene discussie, waaruit vooral veel
onbevoegdheid blijkt? Demblon zei het heden terecht - en het is de zedeles van heel
het debat, waarop men het wel mocht sluiten -: ‘On pourrait lever la séance, si on
nous obligeait à parler de ce que nous connaissons!’
Het zij dan zoo, nietwaar?
N.R.C., 9 Maart 1913.
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XII
Brussel, 12 Maart.
Gij zijt niet zoo dom, dan dat gij niet zoudt hebben opgemerkt hoe geniaal het was
van mijnentwege, toen ik hier voor het eerst als titel of opschrift neêrpende: ‘De
Militaire Hervorming’. Die titel wees, eerst en vooral, op eene actualiteit, wat zeg
ik?: op de voornaamste der actualiteiten in België, en moest, uit dien hoofde, uwe
aandacht trekken. Dat opschrift bewees mij tevens den dienst, mijne herschenschors
eene weldadige rust te verschaffen, want niets mat af als van dit lichaamsdeel de
inspanning te vergen, dat het u telkens, haast iederen dag, een nieuw pikant en
doeltreffend uithangbord voor eene ‘correspondentie’ zou leveren. En ten derde: de
uniformiteit van de benaming dezer brieven was voor u, mijne lezers, eene bron van
verrassingen, die u onmogelijk onaangenaam kan zijn geweest. Want, voor zoover
gij den titel van ‘lezers’ verdient, zal het u zijn opgevallen dat ik het, inderdaad voor
een deel, en zelfs voor een goed deel, over de nieuwe legerwet, de eigenlijke militaire
hervorming had: maar dat de kleine vette kapitalen boven deze ontboezemingen mij
tevens toelieten, u over allerlei andere, misschien voor u aangenamere, dingen in te
lichten, onder andere over de dreigende algemeene staking, die gelukkig niet meer
dreigende is. En dat maakte nu juist de verrassing uit, waar gij mij niet anders dan
dankbaar voor zijn kunt.
Hedenmiddag schrijf ik hierboven dan maar weer: ‘De Militaire Hervorming’. En
eronder laat ik drukken, in
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Romeinsche cijfers: XII, zijnde (ik wed dat gij het geraden hadt!) een volgnummer.
Maar mijn plan is, voor de grappigheid, en verder om niet uit de gewoonte te gaan,
over heel andere dingen te praten, en misschien wel uitsluitend over andere dingen.
En natuurlijk eerst en vooral over Nestor Wilmart...
Wie Nestor Wilmart is, waart gij natuurlijk vergeten. Ik ook bijna, trouwens. Het
is immers ruim vijf maanden geleden dat deze directeur der naamlooze vennootschap
van den spoorweg Gent-Terneuzen, na voor ongeveer twintig millioen obligaties te
hebben uitgegeven, de plaat poetste met een restantje van vijf millioen. Als gij over
het geval nadere inlichtingen wilt hebben, moet gij er maar de collectie op naslaan,
die gij ongetwijfeld van al mijne geschriften in de N. Rott. Ct. hebt aangelegd: op
15 October en 19 October kondet gij lezen - en thans herlezen - wat ik over den
‘Grooten Man’, dien wij blijkbaar in ‘le gros Nestor’ rijker waren geworden, te
schrijven kwam. De prachtige, de eenvoudig-grootsche, de grootsche wijl eenvoudige
oplichter had een uitnemend oogenblik gekozen, om toenmalig van zich te doen
spreken: er was geen politiek. Ditmalig is de gelegenheid niet slechter: wij hebben
te veel politiek. Zijne daad van toen voorzag in eene behoefte van de openbare
nieuwsgierigheid; zijne aanhouding van thans - want hier komt het op aan: Nestor
is aangehouden - is eene welkome afleiding voor de publieke aandacht. En dat hij
zich thans aanhouden liet, is een bewijs dat, bij allerlei andere deugden en
eigenschappen, Nestor het ‘flair’ bezit van een impressario.
Toen deze zoo bijzondere aftroggelaar verkoos de grens op te richten tusschen
hem en zijne schuldeischers, dacht

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 6. Nieuwe Rotterdamsche Courant januari 1913 - november 1913

154
men: hij is natuurlijk naar Amerika verhuisd. En men voegde eraan toe: in
priestergewaad. Wilmart was echter een te goed psycholoog om de kans op te willen
loopen, op een transatlantieker ingerekend of, in laatste instantie, aan de
Amerikaansche kusten gevat te worden. Een paar uurtjes sporen is minder gevaarlijk.
Zoodat Nestor wel over, maar dan toch nauwelijks over de grens trok. Hij schoor
enkel zijn snor af, vestigde zich te Laon, in Frankrijk, haast een grensstad. En liet er
zich Dubois noemen. Wie zou, in iemand die als iedereen Dubois heet, en vlak naast
België woont, den millioenenoplichter zoeken?.... En Nestor had er zijn dagen
voortreffelijk ingericht. Met zijne onverzoenlijke bonne humeur, zijn grof maar
onverbreekbaar optimisme, had hij zich weldra een ganschen kring vrienden verschaft,
waaronder, voorzichtigheidshalve, de politiecommissaris. Met die vrienden speelde
hij gansch den dag kaart, en at hij. Zeker, in Laon, een nest feitelijk, zal de gourmet
Nestor de keuken niet hebben teruggevonden van den Savoy, den Chapon fin of den
Café de Paris: drie restauraties van Brussel, die ik u ten zeerste kan aanbevelen. Maar
Wilmart had zich de gunst weten te verzekeren - het was zijn eerste zorg geweest van den kok der gelegenheid waar hij eten ging, door hem met een dagelijksch
aperitiefje om te koopen. Een andere gunst die hem, pasja, die er in België drie
koninklijke huishoudens op na hield, onontbeerlijk was: die der vrouwen. Hij had
ze, bij ettelijke bankbiljetten, onverwijld weten te verwerven. En hij was verder
gegaan: eenmaal in de streek goed gekend, niet langer meer verdacht, had hij een
zijner nieuwe vrienden kunnen bewegen, zijn naam te leenen tot het aankoopen van
een
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niet groot, maar prettig landgoedje in de omstreken. Hij had het laten opknappen.
Hij had twee vaten wijn besteld die de kelders ervan moesten versieren. En Nestor
zou aldus zijn laatsten levensdroom - den laatsten levensdroom des armen bannelings
- hebben verwezenlijkt: hij zou gaan rentenieren zijn....
Het noodlot had er anders over beschikt. Voormelden politiecommissaris was den
eenvoud van dien naam - Dubois tout court, want Wilmart, die reeds iedereen
tutoyeerde, hield er geen voornaam op na - opgevallen. Het was trouwens opgevallen
dat die Dubois, die voorgegeven had handelsreiziger en vertegenwoordiger van eene
oliepletterij te zijn, nooit op reis ging en nimmer iets vertegenwoordigde. Zijn geweten
mocht hem nu ook het sereenste der gelaten permitteeren: dat gelaat vertoonde,
behalve de snor, zulke gelijkenissen met dat van den ex-directeur der spoorwegen
Gent-Terneuzen, dat de politiecommissaris, waar Nestor zijn vriend van had gemaakt
om hem te beter te kunnen spioneeren op zijne beurt argwaan ging koesteren. Hij
lokte Nestor naar Reims, na den onderzoeksrechter verwittigd te hebben. Deze deed
zijn plicht, en arresteerde. De plichtige werd herkend aan litteekens in zijn hals. Met
zijne gewone bonhomie bekende hij alles wat men maar wilde, genoot daarop met
zijne bewakers een delicieus dejeuneetje, en werd daarna achter slot en grendel gezet.
En aldus krijgen wij eindelijk het groote finantieele proces, dat wij niet langer meer
durfden hopen....
Gij kunt wel denken dat het nieuws van de aanhouding bij het Brusselsch publiek,
hoe geblaseerd dit ook zij, eenige opschudding heeft verwekt. - Was minister de
Broqueville jaloersch over die opschudding? Benijdde hij
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aan Wilmart zijn nieuwen, zijn vernieuwden roem? Wat er van weze, ook hij heeft
heden van zich doen spreken. Natuurlijk dat hij-zelf gesproken heeft...
Want het is heden eene groote zitting geweest in de Kamer. Zooals aangekondigd,
zou Paul Hymans bij ordemotie den minister vragen waar hij, nadat de socialisten
hadden afgezien van de algemeene staking, bleef met de verklaring van de regeering
aangaande het ter studie leggen der kiesvraag. Paul Hymans heeft het vanmiddag
gedaan in sobere woorden, zonder grooten omhaal. ‘De daad der socialisten heeft
aan heel het land een gevoel van verlichting gegeven. Nu is het de taak der regeering,
die verlichting aan te vullen met een gevoel van hoop. Het woord is aan de regeering.’
En, bij monde van Karel de Broqueville, heeft de regeering gesproken.
Helaas, had zij maar mogen zwijgen!... Ik wees er u verleden op, dat nu pas de
moeilijkheid begon voor de regeering: iedereen wist dat ten minste twee leden ertegen
waren, dat de zaak thans onder hande zou genomen worden. De heer de Broqueville
hoopte echter ze te bekeeren, al wist hij dat de weerstand groot zou zijn, zoo groot
dat de koning verkoos, den ministerraad van Zaterdag j.l. niet voor te zitten. De
Broqueville zou echter zijn doel toch hebben bereikt, was voorzitter Schollaert hem
niet komen verwittigen, dat de rechterzijde wenschte, de vraag onderworpen te zien
aan al hare leden. En de Broqueville, die het anders hadde verlangd, moest toegeven.
Een goed deel dier leden nu houden het met Woeste; geen herziening van de
kieswetten, - al had Woeste de machiavelische voorzorg genomen, in eene interview
te verklaren dat niets
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zich daar tegen verzetten kon. Bij andere leden is minister de Broqueville in kwaden
geur komen te staan vanwege zijne militaire wet. Nog anderen verwijten hem,
onvoorzichtig geweest te zijn, toen hij als eene voorwaarde van zijne toegeving het
intrekken van het dreigement der staking had gesteld.... Ertoe gedwongen, heeft de
heer de Broqueville hedenochtend de rechterzijde bijeengetrommeld. Het eenige wat
hij ervan heeft kunnen bekomen is, dat men de éénmaking der kieswetten voor
gemeente en provincie zou bestudeeren. Van zuiver algemeen kiesrecht voorloopig
geen spraak.....
Eenigszins beteuterd heeft minister de Broqueville zijne verklaring afgelegd. ‘Ik
erken den goeden wil en de goede bedoeling van burgemeesters en socialisten, en
stel ze op prijs. En ik zou dan ook niet beter vragen, dan tot de bespreking over de
herziening, die ook door sommige leden der regeeringspartij gewenscht wordt, over
te gaan. Ik blijf immers bij mijne meening: kieswetten zijn niet onveranderlijk. Maar...
onze overwinning van 2 Juni is te schoon geweest, om nu maar zoo onmiddellijk op
de wenschen der tegenpartijen in te gaan. Tracht liever de kiezers te bepraten; bekeer
ze tegen de verkiezingen van volgend jaar, en zijn de omstandigheden u gunstig, dan
kan men nog altijd zien. Intusschen houd ik het ervoor, dat wij zouden kunnen denken,
voorloopig, aan de eenmaking der kieswetten. Uit die bespreking zou misschien
kunnen blijken, of er niet verder dient gegaan. Wij stellen u dus voor, eene commissie
te benoemen, die de vraag der éénmaking zou onderzoeken.’
Minister is blijkbaar, in het oog van vele katholieken, nog te ver gegaan; nog heeft
hij te zeer eigen voorkeur
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laten blijken. En zijn bijval is dan ook maar heel matig. Men neemt het hem kwalijk,
dat hij aan de burgemeesters beloften heeft gedaan, die hem nu beletten afdoend alle
verzoening te verwerpen en te weigeren wat het ook zij welwillend ter studie te
nemen.
En gezel Vandervelde verwijt het hem daarenboven met bitterheid: ‘Wij hebben,
zonder de minste voorwaarden, zonder het geringste voorbehoud, van de algemeene
staking afgezien, hoewel niet, wij bekennen het, zonder eenigen argwaan. Toen
burgemeester Max ons in naam van den minister beloofde, onze wenschen aan
onderzoek te onderwerpen, zoo wij ons dreigement opgaven, vroegen wij: zal de
minister verder gaan dan de eenmaking der kieswetten? Zal de heer de Broqueville,
aan wiens eerlijkheid wij niet twijfelen, door zijne partij worden gevolg? Zullen wij
in deze niet bedrogen worden? Maar de heer Max antwoordde: Dan zijn wij eveneens
bedrogen... De heer Max schreef daarop aan minister de Broqueville een brief, waarin
hij verklaarde, dat er in onze oogen geen spraak kon zijn van bloot eenmaking.
Minister de Broqueville was dus verwittigd. Nochtans biedt hij ons niets meer dan
die eenmaking. Hij heeft moeten buigen onder den wil van zijne partij. Die partij zal
het bekoopen.’
De heer Woeste, die onder een schijn van waardigheid moeilijk zijne
triumphators-vreugde verbergt - weer heeft hij de regeering weten te overmeesteren!
- repliceert: ‘Ah, gij hebt gedacht, de overwinnaars te zijn? Het is mis uitgevallen,
niet waar?... Zeker, uwe daad was wel heel mooi, heeren socialisten, maar... het was
eene gedwongen daad. En daarom hechten wij niet veel belang aan uwe bedreigingen.
Gij zult u wreken, zegt gij. Maar het
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land zal u niet volgen... Wij, wij gehoorzamen aan ons geweten, en aan niets anders.
En ons geweten verbood ons, u te volgen!’
‘Uit uwe woorden spreekt niets dan hoogmoed en haat’, dupliceert Hymans. ‘Voor
enkele dagen zagen wij leden der rechterzijde de socialisten gaan danken, omdat zij
ons hadden verlost van de steeds drukkender nachtmerrie der algemeene staking.
Heden brengt gij ons anders niet dan eene deceptie: uwe weigering. Wij, liberalen,
hebben onzen plicht gedaan, loyaal en oprecht. En gij, rechterzijde? Gij hebt ons
bedrogen. Gij hebt ons eene ijdele hoop laten koesteren: wij hadden vertrouwen in
uwe eerlijkheid. Thans hebt gij ons alle vertrouwen in u ontnomen. Durft gij beweren
dat de kiesvraag niet rijp zou zijn? Maar het is het zonnelicht loochenen, en gij weet
het wel! Gij zult er trouwens zelf de gevolgen van dragen. En het begint al. Want
wie volgt gij? Welke politiek is de uwe? Die van de Broqueville, dien ge dwingt
zijne beloften te verbreken, of die van Woeste, die den wil van eene kleine fractie
aan de regeering oplegt?.... Gij zijt ontredderd, mijne heeren. Wij, daarentegen, zijn
één. En gij zult ondervinden wat eendracht vermag!’
En aldus liep deze penibele, opschudding verwekkende, zitting ten einde. De
rechterzijde is blijkbaar ontredderd. Men wil aan de Broqueville alle regeering
blijkbaar onmogelijk maken. Eene crisis is, na de stemming der legerwet, dan ook
kwasi-onvermijdelijk... Maar door wien zal men den heer de Broqueville vervangen?
Toch niet door Woeste? - Sommige leden der rechterzijde, in hun
overwinningsijdelheid, begaan domheden die hunne partij duur kunnen komen te
staan... En....
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Maar hebt gij opgemerkt, dat ik zoowaar geen woord heb gerept over de militaire
hervorming?
N.R.C., 14 Maart 1913.

XIII
Brussel, 13 Maart.
Na de woelige, de koortsige zitting van gisteren, de matste vergadering, die wij in
lang gehad hebben. Men droeg heden uit de Kamer een indruk mee van moeheid,
van reddelooze onmacht, en zelfs van onverschilligheid. Reeds gisteren trouwens,
gevoelde men bij minister de Broqueville eene zeer ongewone loomheid. Hij, de
strijdbare, de wel steeds elegante en beleefde, maar niettemin steeds vaardige en
vinnige, was, na zijne verklaring, gaan zitten; middenin de verbijstering die weldra
in woede zou overslaan, als wezenloos voor zich uitkijken; had antwoord noch voor
Hymans noch voor Vandervelde. Na de hatelijke rede van Woeste fluisterde hem
zijn buurman iets in het oor: de eerste minister haalde even de schouders op, had een
moe gebaar, en zweeg... Men had hem eene zware taak opgelegd: hij had, het was
blijkbaar, tegen zijn hart gesproken. Was zijne rede een triumph voor een deel der
rechterzijde, voor hem was ze de bekentenis van zijne nederlaag. En heel zijne
houding gaf duidelijk aan, dat hij niet instond voor de gevolgen; dat anderen, de
opsto-
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kers, nu maar moesten zien het met de uitgetarte en gebolgen linkerzijde klaar te
spelen.
Het lijdt geen twijfel: was daar niet de militaire hervorming, dan had minister de
Broqueville voor de vergadering der rechterzijde de ‘question de confiance’ gesteld;
hij zou liever zijn heengegaan dan te buigen voor den wil der minderheid van zijne
partij. Want let wel: meer dan de helft van de regeeringspartij - goed-ingelichten
zeggen: meer dan vijf en zeventig leden - zijn voor de herziening van de grondwet
gewonnen. Minister de Broqueville zal dan ook wel oprecht geweest zijn, toen hij
aan de burgemeesters verklaarde iedereen tevreden te willen stellen. Die verklaring
mocht hij met te meer beslistheid afleggen, dat, naar men verzekert, Woeste met den
koning een gesprek moet hebben gehad, dat de Broqueville mocht houden voor een
eigene overwinning.
Maar het is de eerste maal niet, dat Woeste kop biedt aan het staatshoofd. Nu hij
weêr boven water was - men had hem en zijne aanhangers noodig voor de legerwet
- wenschte hij te laten gevoelen over welken invloed hij beschikte. Hij, die de taktiek
van de Broqueville kende, taktiek die erin bestaat dezen toe te geven, die hem dienst
kunnen bewijzen, om ze daarna weêr te laten schieten, heeft hem de part gespeeld,
te eischen, dat hij voor de vereenigde rechterzijde zou verschijnen alvorens de Kamer
over zijne inzichten in te gaan lichten. En op die vergadering werd dan - men verzekert
het althans - het ultimatum gesteld: den wil doen van ons, minderheid, ofwel onzen
steun ontberen bij het stemmen der legerwet. En daar minister de Broqueville er
natuurlijk aan hecht, zijne wet door de geünifiëerde rechterzijde te zien stem-
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men, liever dan zijn toevlucht links te moeten nemen, hetgeen niet gaan zou zonder
dat hij er van zijne pluimen bij zou laten, moest hij wel toegeven, en beging aldus
eene daad, die men van hem niet verwachtte.
Ik schreef u gisteren, dat het ontslag van onzen premier als onvermijdelijk moest
worden beschouwd. Het gerucht wordt thans officieus tegengesproken. Ik ben echter
niet de eenige, die bij de uitgedrukte meening blijft, al zal die demissie natuurlijk
niet heden of morgen vallen. Tenzij zich voordeed, dat de heer de Broqueville zijne
verklaring ging toelichten in een zin, die der linkerzijde vrede zou geven. Reeds zei
hij, dat uit het bespreken der eenmaking van de kiesrechten misschien zou kunnen
blijken, of verder diende gegaan. Houdt dit eene belofte in? Of is dit weêr niet meer
dan een oratorisch middeltje, gelijk men den minister verwijt er al te dikwijls te
gebruiken? De toekomst zal het uitwijzen.
Intusschen is zij niet langer rooskleurig, de toekomst. Het is te vreezen, dat de
misnoegdheid der socialisten reeds overmorgen zal blijken. Zaterdag immers komt
het comité der algemeene staling weêr samen, en het spreekt vanzelf, dat het
dreigement weêr over ons hoofd zal gaan hangen. Eene nieuwe verzoeningsdaad is
onmiddellijk niet te verwachten, tenzij de burgemeesters weêr als bemiddelaars
gingen optreden en uit den mond van de ministers de toelichting mochten vernemen,
waar ik hierboven op doel. Stellen de socialisten zich hiermede tevreden (wat nog
zeer valt te betwijfelen), dan zouden wij weêr van de nachtmerrie der staking verlost
zijn, en... kon minister de Broqueville natuurlijk in zijne bank blijven. Gebeurt dit
echter niet, en wordt geen middel tot bevre-
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diging gevonden, dan zie ik niet in, hoe hij zijne positie, zijne zeer dubbelzinnige
positie, zou handhaven. En ik herhaal: ik ben de eenige niet om aldus te denken.
Voor de stemming der militaire wet gaat hij echter alvast niet heen. En dit brengt
ons wel anderhalve maand verder. Intusschen kan al heel wat gebeuren. Voor het
Algemeen Socialistisch Congres van tweeden Paaschdag zullen ongetwijfeld nieuwe,
zij het dan ook geheime, onderhandelingen plaats grijpen. Wat ook gebeure, en welke
de houding zij der Woestisten, men zal ongetwijfeld trachten de staking te vermijden,
zelfs van socialistische zijde, en het is zelfs niet uitgesloten, dat nog voor de
Paaschvacantie eene schikking in der minne plaats grijpt, in den zin dien ik aangaf.
Intusschen is heden, voor de meest-lustelooze der Kamers, de verdere behandeling
van de legerkwestie afgesponnen. Niet dat men verder de nieuwe militaire wet zou
hebben besproken: men had immers de handen vol met het legercontingent voor
1913. Men heeft zich echter gehaast, die handen weer vrij te krijgen. Met al heel
weinig overtuiging hebben de sprekers der linkerzijde - Mechelynck, Franck, Delporte,
Buyl, Huysmans en Persoons - geklaagd, dat de lichting nog naar het oude stelsel
van éen zoon per gezin zou gebeuren, en de nieuwe wet eerst in 1925 uitwerking
hebben zou. Hetgeen natuurlijk te betreuren is, voor zoover geen amendement daar
verandering brengt.... Morgen trouwens wordt het ontwerp van lichting artikel per
artikel besproken: het geeft mij dan gelegenheid, er meer in 't bijzonder op terug te
keeren.
En volgende week hernemen wij dan, helaas, het oneindelijke debat over de
militaire hervorming.
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En, zooals ik de eer had u hierboven mede te deelen, zal die bespreking op zijn minst
nog anderhalve maand duren.
Wel bekome het u, mevrouw....
N.R.C., 15 Maart 1913.

XIV
Brussel, 14 Maart.
Ik dank u: het is al veel beter. De malaise schijnt over te gaan. Ik bedoel: in de Kamer
van Volksvertegenwoordigers. Men is - ik had dien goeden raad gegeven - de rede
van minister de Broqueville gaan herlezen. En men heeft ingezien, dat zoo zij niet
bood wat men ervan verwachtte, zij dan toch deuren open liet op aangename
verschieten. Men mag eruit besluiten, dat, wanneer hij de eenmaking der kieswetten
incommissioneert, de heer de Broqueville bedoelt zuiver algemeen kiesrecht langs
zachte lijnen van geleidelijkheid ter sprake te brengen, hetgeen trouwens
onvermijdelijk is. Het kwam er op aan, om zijn eigen woorden te gebruiken een
‘salon de conversation’ te vinden. Of de door hem bedoelde kommissie nu inderdaad
het ‘dernier salon où l'on cause’ is, kan natuurlijk betwist worden, en dat men het
dan ook met energie heeft gedaan, is natuurlijk. Dat het echter een gemakkelijk salon
is, een salon waar zelfs Woeste met zijn
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boezemvijand Pieter Daens gemoedelijk samen zullen kunnen keuvelen, waar Anseele
de hand zal kunnen drukken van Huyshauwer, en waar een flirt tusschen Vandervelde
en de Broqueville, onder de moederlijke waakzaamheid van Paul Hymans mogelijk
is, zal iedereen toegeven. Het gesprek zal er, weliswaar, wat langer op worden. Maar
de socialisten hebben zoo dikwijls verklaard, dat zij al den tijd hadden. Dit kan dus
geen hinder zijn... als het zuiver algemeen kiesrecht er maar komt, - hetgeen fataal
is.
De toon der bladen, vooral der liberale, is dan ook vol optimisme. Men vergeeft
het den heer de Broqueville, dat hij heeft toegegeven aan de vijandige fractie van
zijne partij, nu men inziet dat dit toegeven niets is dan een omweg om eigen doel
met meer zekerheid te bereiken. Of nu de, verzoeningsreede, liberalen de socialisten
zullen weten te bedaren? Het is eene andere vraag! Gaan dezen weer met de staking
dreigen, dan is de zaak waarschijnlijk voor goed verbrod, en blijft er aan minister de
Broqueville niets over dan heen te gaan, zooals enkele onder zijne ‘vrienden’ hopen
en wenschen.
Want waarheid is, dat de politieke tegenstrevers van de Broqueville niet allen links
zitten. Integendeel, ging ik zeggen. Sommige katholieken vinden den eersten minister
wel wat al te vooruitstrevend. Wat erger is: zijn onmiskenbaar talent heeft hem links
heel wat sympathie bezorgd. Zelfs de socialisten spreken hem niet aan dan met
achtingsbetuigingen. En dat misstaat aan enkele klerikalen. Men vindt trouwens dat
hij nu al succes genoeg behaald heeft, en nu maar de plaats aan anderen moest
overlaten. En dat is de reden waarom baron de Broqueville een weinig

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 6. Nieuwe Rotterdamsche Courant januari 1913 - november 1913

166
verholen tegenstand ontmoet in de eigen partij.
Volgen nu de socialisten de raadgevingen van een goed deel der liberale pers, dan
is die tegenstand weer maar eens gebroken, en blijft de heer de Broqueville als
kabinetshoofd aan. En dit ware voor het oogenblik zeker gewenscht, eenmaal het
katholiek bewind aangenomen, - en kan nu eenmaal niet anders....
De Kameratmospheer, eergisteren zoo gespannen, gisteren zoo lamlendig, is dus,
zooals ik u zei, en dank zij de optimistische stemming die gaat heerschen, weer
kwasinormaal geworden. Het kan ook wel voor een deel hieraan liggen, dat wij
Nestor Wilmart terug hebben: voor sommigen eene welkome afleiding. Men gaat
zelfs den heer de Broqueville verdenken van eene afspraak met Wilmart, van dewelke
het heet dat hij genoeg had van het ballingschap. Men zou hem een minimum der
straf hebben verzekerd, als hij erin toestemde zich te laten arresteeren op het oogenblik
dat het kabinetshoofd een bliksemafleider noodig had... Moet ik u zeggen dat ik deze
geruchten niet dan onder alle voorbehoud mededeel?
Met minder voorbehoud - al heb ik zelf de anecdoot niet uitgevonden, en kan ik
dus niet instaan voor hare waarachtigheid - kan ik u vertellen, hoe het komt dat het
de liefde is en de wijn die Nestor Wilmart het kille en vochtige verblijf in de donkere
spelonken der Belgische staatsgevangenissen zouden bezorgen.
Nestor, ce bon Nestor, was zoowaar verliefd geworden op een vrouwelijk wezen,
dat de hemel te zijnen behoeve had laten geboren worden te Reims. Lang, schijnt
hij, zuchtte hij vruchteloos. Eindelijk echter, werd zijne liefde bekroond met
wedermin. Dien heugelijken dag wilde
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Nestor herdenken, als goede Waal, met een glas Bourgognewijn. In Reims vindt men
wel Champagne, en in overvloed. Bourgogne bleek er echter onvindbaar. Nu deed
zich voor, dat juist op dat oogenblik Wilmart's eigen wijnkelder te Morialmé werd
verkocht. Nestor gaf last, aldaar eenige flesschen Richebourg of Musigny op naam
zijner geliefde te koopen en aan haar adres te Reims op te sturen. De fijne neus van
het Belgische gerecht rook lont: het spoor van Wilmart was ontdekt. Het overige
weet gij....
Maar deze brief zou loopen over de militaire hervorming. Zijn wij daar echter
zoover van af? Welnee, welnee! En ten bewijze: ik ben er al.
Twee dagen lang hebben wij het over het kontingent der militielichting van 1913
gehad. Te zeggen dat wij het hebben uitgeproest van de pret, ware eene laakbare
overdrijving begaan. Wij hebben ons zelfs eene onverschilligheid gepermiteerd, die
- ik erken het - zelfs wel eenigszins als hinderlijk blijkt te dienen bestempeld, nu ik
over dat, trouwens weinig belangrijk, debat verslag heb te doen.
Het volsta dan dat gij zult weten, hoe Mechelynck vroeg de lichting, in afwachting
van de nieuwe wet, op 40,000 man te brengen. De lichting van dit jaar was 19,000
man. Minister de Broqueville brengt ze ineens op 30,000 man, en vindt dit al welletjes.
Daar is trouwens de lichting van 1914, die desgevallend bij kan springen. - Pieter
Daens, hij, vindt dat men de jongens van 1911 nu maar naar hunne huisgoden terug
moet zenden (die huisgoden zijn natuurlijk beeldspraak). Nu nog niet, antwoordt de
minister; maar wees gerust: tegen dat die van 1913 binnen komen, zullen de anderen
hunne ouders en verloofden reeds
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lang den terugkomstkus gegeven hebben. - De heer Buyl, op zijne beurt, vindt onze
soldaten te groot. Hij wil hun gestalte-minimum met een centimeterken verminderen.
Dat zou ons 33,000 man bezorgen in plaats van 30,000. Maar minister Berryer
antwoordt dat hij van een kwâjongensleger niet weten wil. - En ook niet, dat nu nog
maar meer vrijstellingen zouden gebeuren, gelijk de heer Borboux voorstelt (wat
hebt gij gelijk, Berryer!). - En daarmee was het, zoo waar, uit.
Ge ziet het: overstelpend van belangrijkheid was het niet. En zoo ik het, freule,
desniettemin heb naverteld, met de elegantie die den grond uitmaakt van mijn talent,
dan is het alleen omdat ik weet dat niets militairs aan uw gevoelig en edel hart vreemd
blijft. Waarmede ik de eer heb, mijn eerbied aan uwe voeten neer te vlijen.
N.R.C., 16 Maart 1913.

XV (Slot.)
Brussel, 21 Maart.
Zij zijn weg. Als eene bende musschen zijn zij uiteengestoven. Er zijn, die in Italië
het voorjaar gaan halen zijn. Anderen schieten forellen in de Ardenneesche wateren
of zien, aan de eiken der Ardenneesche wouden, ontspruiten de looveren rood als
doorschijnend bloed. Enkelen laten aan zee hunne vertroebelde gedachten uitwaaien,
en de
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koensten wasschen zich in 't zilte sop van de bezoedeling der laatste debatten zuiver.
En de koning, mitsgaders de koningin en ons heerlijk sprookje-prinsesje hebben het
voorbeeld der volksvertegenwoordigers gevolgd: zij luieren - als ik mij aldus
uitdrukken mag - in de jonge zon der Middellandsche kusten.
Want het gaat - gij hadt het al beet - over onze volksvertegenwoordigers, over
onze met-verlof-zijnde Kamerleden. Eergisteren hebben zij met het eerste bedrijf
van het militaire debat ineens kort spel gespeeld: na diepzinnige opmerkingen van
de gezellen Berloz en Debunne, die het beiden onder de wapenen tot den graad van
eersten soldaat hadden gebracht, heeft Vandervelde van het woord af te zien, niet
zonder nogmaals de politieke naast de militaire gelijkheid te hebben geëischt, - en
met een zucht van verlossing heeft men toen besloten, met Paaschvacantie uiteen te
gaan tot op 16 April. Tot na het uitbreken der algemeene staking dus, hetgeen, gij
weet het, op 15 April plaats moet grijpen?..... Hewel, ja. Het heeft niet gegaan zonder
protest, wel te verstaan. In vrome verontwaardiging werd de meening geopperd dat
men aan het dreigende gevaar wel eenige dagen vrijaf offeren mocht. Maar het protest
was nogal platonisch. En men besloot ertoe, het dreigement maar weer eens te tarten,
en er voorloopig, bij de gegunde, en trouwens zuur-gewonnen vacantie-gunst, zoo
weinig mogelijk aan te denken. En zelfs de koning schijnt het zoo erg niet te hebben
opgenomen, vermits ook hij, voor een niet bepaalden tijd, zijne heupjicht in de
zuiderzon is gaan koesteren.
Is het dan ijdel, het dreigement? Men kan nooit weten, wat de Belgische, de
weinig-ernstige wijl Belgische poli-
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tiek; maar... ditmaal geloof ik niet aan die ijdelheid. De verbazing, die in woede
moest overslaan, door de jongste rede van minister de Broqueville gewekt, heeft,
vooral buiten het Parlement, de gemoederen waarlijk al te diep geschokt. Bij herlezen
van die rede was wel gebleken, dat zij dubbelzinnig genoeg, en in zekere mate zelfs
ondubbelzinnig genoeg was, om heel veel hoop te laten koesteren. De minister, bij
het aanprijzen van zijne kommissie tot gelijkmaking van de kieswetten voor gemeente
en provincie, had ten duidelijkste verklaard: ‘Il est entendu que telle discussion ne
saurait être unilatérale’; hij bekende hierbij, dat hij er zich niet tegen zou hebben
verzet, indien de bespreking den weg der grondwetsherziening opging, - wat trouwens
niet te vermijden zou zijn geweest. De liberale pers was de eerste geweest, om het
zinnetje uit de redevoering op te pikken, en den optimistischen toon aan te slaan.
Wel stemde de ministeriëele pers, die braveerend victorie kraaide, niet in; zij begroef
den heer Woeste onder de lauweren, vertoonde echter de vrijgevigheid van den
triumphator en zei gul: vermits wij het conversatiesalon gevonden hebben, waarom
zouden wij niet converseeren? En de socialistische bladen, zij, gaven blijk van eene
voorzichtigheid, die men hun ook in andere omstandigheden mocht toewenschen.
Beters: in de socialistische vergaderingen, die de zitting van het algemeene
stakingscomité moest voorafgaan zoo buiten als binnen de hoofdstad, en vooral in
de groote nijverheidscentra, waar het meeste van de staking te verwachten was,
hadden leiders als de leuke Furnémont, die anders, voor de mop, wel graag wat
bravour verkoopt, en als Vandervelde, die hierbij zijne onheilspellende Kamerrede
bedenke-
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lijk aanlengde met lenigende lindenthee, tegen de staking-quand-même uitdrukkelijk
verwittigd. Hetgeen bewijst dat zij de mogelijkheid inzagen, goede visch te spellen
uit de door de Broqueville voorgestelde kommissie, en vooral, dat zij de
noodzakelijkheid van eene opgelegde staking uit al hunne kracht wenschten te
voorkomen.
Zij hebben af te rekenen gehad met de ruim tweehonderd afgevaardigden der
plaatselijke stakingscomité's, met de opruiers, met de kleinsteedsche oproermakers,
wier devies mocht luiden als bij de stadsgenooten van Tartarin: ‘Feu dé brût!’ Anseele,
die met een gelaat, stralend als eene zon, teruggekeerd was naar Gent toen, geen
twee weken geleden, de bedreiging der staking was ingetrokken, - naar Gent, waar
hij wethouder is, en waar de staking uit zou breken veertien dagen voor de opening
der wereldtentoonstelling, - Anseele kreeg opdracht, de staking op 14 April in de
zitting van het comité te verdedigen. Dat comité, na twee halve dagen, naar het schijnt
woelige, bespreking, nam het dreigement weer op. En het is Anseele die, op het
socialistisch congres van Maandag aanstaande, den datum van 14 April zal hebben
te verdedigen... Weliswaar weten wij nog niet, of dit congres geheim of niet zal zijn;
of de pers er ja dan niet zal op worden toegelaten. En zoowaar, dit geeft mij nog
eenige hoop dat de socialistische tegenstanders der staking het misschien winnen op
de voorstanders. Al is die hoop al heel gering....
Dat wij iets zouden mogen hopen van de regeering, is al even bedenkelijk. Er
bestaan, wel is waar, twee kansen dat zij, voor 14 April, de algemeene staking
voorkomen zou. De Kamer der Volksvertegenwoordigers is met vacan-
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tie... tot op 16 April, en tegen dien dag zwemmen wij misschien in de geneugten van
een ontzenuwd oekonomisch leven (stel u die geneugte voor, bid ik u, mevrouw).
Maar op 8 April heeft de Senaat nog een restantje werkzaamheden op te knappen;
en dan... Maar is het wel waardig van minister de Broqueville, dat hij aan de patres
conscripti toe zou gaan vertrouwen, wat hij verkoos te onthouden aan de eenig-echte,
eenig-bevoegde, en eenig-machtige vertegenwoordigers des volks (Laat op dit
oogenblik uw phonograaf de Brabançonne neuzelen, s.v.pl.!)?
En daar zijn dan nog de burgemeesters... Ja, we zijn, dank zij den heer Max,
burgervader van alle Brusselaren (op zijn leeftijd al!), eene nieuwe politieke macht
in den lande rijker geworden. En die macht, eigenlijk eene neutraliseerende, is reeds
een eerste maal waarlijk machtig gebleken. Zal zij er een tweede maal in slagen,
weer den noodigen, en - ik blijf er, niettegenstaande alles, in gelooven onvervreemdbaren vrede te verzekeren?...
Een paar burgemeesters hebben reeds het hoofd bijeengestoken. Hunne positie is
heel wat moeilijker geworden dan bij hunne eerste tusschenkomst: de socialisten
kunnen immers niet meer achteruit; de bedreiging der werkstaking kan niet meer
ingetrokken; en, zooals ik u verleden week schreef: langs dien kant zal wel alles
verbrod zijn! De toegeving zou dus ditmaal van den minister moeten komen. Eene
toegeving? Och, de minister zou slechts zijne woorden hebben te herhalen: ‘La
discussion ne saurait être unilatérale’...
Maar zal de minister?...
Wij zijn met vacantie, mevrouw....
N.R.C., 23 Maart 1913.
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In den muntschouwburg
Brussel, 23 Maart.
Het seizoen loopt naar zijn einde. Deze week en de volgende wordt het besloten door
den gebruikelijken Wagnerfestival met Duitsche krachten, dat dit jaar de bijzonderheid
biedt, dat Otto Lohse er tevens Beethoven's negende symphonie zal dirigeeren. Na
de schroomvallig-klassieke interpretatie onder Zimmer, waar ik u verleden maand
over schreef, is de aankondiging van eene uitvoering met Otto Lohse, over wiens
vrije maar levenswarme vertolking van Beethoven ik u een en ander mededeelde,
eene belofte die van nu af aan de verwachting gespannen houdt. Dat ik u over dit
concert, en de verdere vertooningen van den Wagner-cyclus schrijven zal, spreekt
van-zelf. Intusschen heb ik hier nog een paar woorden te reppen over de laatste
opvoeringen van het tooneeljaar, die waarlijk niets gemeens hebben met de
stuiptrekkingen voor den dood, en eerder gelijken op levensuitingen, die haast hebben
zich voor te doen.
Het gaat trouwens gewoonlijk zoo: in den loop van het seizoen wordt veel tijd
verloren, of verbeuzeld aan onwaardige productie. Zoo hadden wij heel goed
Massenet's zwanenzang ‘Roma’ gemakkelijk kunnen missen. En slechts op 't einde
van het speeljaar komt men voor den dag met interessant werk, gelijk ‘La Fille du
Far West’ van Puccini is, of als het ‘Kaatje’ van Baron Buffin, een Belgisch werk
dat ook wel de aandacht van het buitenland verdient.
Voor een maand al weliswaar had ik u over dat ‘Kaatje’ kunnen... en moeten
schrijven (al is het niet einde Fe-
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bruari dat men met de belangrijkste nieuwigheden van het jaar moest afkomen). Maar
gij weet welke strenge meesteres de politiek is!... Laat ik mij thans verhaasten een
verzuim goed te maken, dat ik onwillekeurig beging.
‘Kaatje’ is een dubbel-Belgisch werk, - hetgeen u niet moet afschrikken. De
musicus immers vond stof voor zijne inspiratie in een, ook te Parijs met lof vertoond,
drama in verzen - in zeer gemakkelijke verzen - waarin, onder denzelfden titel, de
Brusselaar Paul Spaak een wel heel banaal onderwerp nogal zoeterig en nogal weinig
scenisch behandelt. Het is de geschiedenis van een jong Vlaamsch schilder, die in
de geboortestreek zijn op hem verliefd nichtje Kaatje achterlaat, om naar Italië te
trekken. Na een paar jaar keert hij naar het vaderhuis terug... met Pomona, die - gij
hadt het al geraden - hem de liefde op zijn Italiaansch, in al hare weelde en in volle
rijpheid heeft leeren kennen. Om die liefde ook in de lage, mistige, gure streken te
blijven genieten, heeft hij Pomona maar meêgenomen! Maar Pomona heeft al gauw
het land aan de Vlaamsche geneuchten. De jonge schilder, hij, voelt eenmaal weêr
thuis, al het valsche, al het opgeschroefde van wat hij aan Italiaansche
kunstverzuchtingen had meêgebracht. Gij ziet van hier wat gaat gebeuren: een mooien
morgen trekt Pomona er met een bende Zigeuners van onder en de ontgoochelde
schilder, die inziet hoe heel die Italiaansche reis eene sentimenteele vergissing was,
zal troost en vrede zoeken in een zedig, maar innig huwelijk met Kaatje.
Ik heb u dit libretto in korte woorden verteld, alleen om aan te toonen hoe het, in
zijne banaliteit, toch heel muzikaal is. Eerst: de binnenhuisjes-kunst, bijzonder
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geschikt voor muzikaal impressionisme op zijn Fransch, waarbij wat muzikale folklore
op zijn Vlaamsch den pittoresken noot aan komt geven. En dan de tegenstelling der
twee karakters van het stille Kaatje met haar kantkussen en de onstuimige Pomona,
als ondergrond voor het romantische dweepersfiguur van Jan den Schilder, die zich
zoo prachtig leent tot eene behandeling op zijn Italiaansch...
Den welbekenden, zeer knappen Franschen librettist Henri Cain waren de muzikale
hoedanigheden van Paul Spaaks drama - dat trouwens door sommige lyrische, veel
meer dan door de meer dramatische deelen inderdaad bij een niet al te geraffineerd
publiek, een publiek dat het b.v. bij den André Theuriet van ‘Jean Marie’ of den
François Coppée van ‘Le Violon de Crémone’ houdt, indruk maakt, - die muzikale
hoedanigheden, zeg ik, waren Henri Cain bij eerste zicht al opgevallen. Hij dikte bij
de verwerking tot operatekst aan, wat in de lijn der moderne operamuziek lag. En in
baron Victor Buffin, den knappen Belg wiens debuut dit is, vond hij een musicus die
zijne inzichten heel goed heeft begrepen en trouw heeft uitgewerkt.
Ik verhaast mij hieraan toe te voegen dat de grootste deugd van baron Buffin zijne
bescheidenheid is: eene ‘discrétion de bon ton’ die uit zijn werk, dat geen blijk geeft
van uitgesprokenen, besliste personaliteit, niet te min alle vulgaire navolging, alle
brutaal aandikken der ondergane invloeden, en zelfs alle opvallende schoolschheid
heeft geweerd, spreekt. Lezer, zijne behandeling van het orkest doet mij,
onwillekeurig, aan Debussy denken, maar met een welgevallen dat voortkomt uit de
onbetwistbare muzikale eerlijkheid van Victor Buffin. Ons Vlaamsch liedje van den
Koekoek geeft hem aanleiding tot
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eene kleurige bewerking; maar zijne fijne natuur belet hem, zich te laten verleiden
tot de gulle en overvloedige behandeling van een Jan Blockx. De passioneele deelen
van het werk brachten hem in de verzoeking der lange, smachtende zinnen à la
Massenet en à la Puccini: hij wist ze te beheerschen door eene fijnheid en een takt,
die er alle vulgariteit uit weerden. En zoo werd dit ‘Kaatje’ wel geen groot, geen
sterk, en zelfs geen zeer persoonlijk werk: het bleef echter een fijn, een gracieus en
ook een liefdevol werk, van iemand die zich misschien wel wat gauw tevreden stelt
met zijne vondsten, maar wiens vondsten steeds komen uit een kiesch en gelouterd
gemoed.
N.R.C., 26 Maart 1913.
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Het socialistisch congres
I
Brussel, 24 Maart.
De kogel is door de kerk. Het lijdt geen twijfel meer: op 14 April aanstaande zullen
in het land een driehonderdduizend werklieden den arbeid laten staan, voor een tijd
die te voorzien noch te benaderen is....
Daareven is de bijzondere uitgave van ‘Le Peuple’ verschenen, met het eenige
officieele verslag van het Congres, dat gisteren en hedenochtend te Brussel honderden
afgevaardigden der socialistische kringen van het land vereenigde. De pers was, dit
jaar als het vorige, uitgesloten. Of dit kan beschouwd worden als een ridderlijke daad
tegenover de andersdenkende pers, laat ik aan uwe appreciatie over. Dat wij er aan
eenheid in het weergeven van redevoeringen en verslagen, en dan ook aan
betrouwbaarheid bij winnen, geef ik gaarne toe. Gisteren ontvingen wij wel, in eene
afgezonderde zaal, waar ons slechts nu en dan de nagalm van gejouw of applaus
tegengalmde, naar de vergadering vorderde, kleine, zakelijke mededeelingen van het
bureel. Maar het was in die perszaal vervelend als in de bureelen van het ministerie,
waar, den avond van verkiezingsdagen, de journalisten toegelaten werden om op de
trage resultaten te wachten... Ik heb er dan niet lang verwijld, en verkozen op den
‘Peuple’ te wachten, die het officiëele nieuws, omkleed met de noodige rhetoriek,
brengen zou.
En nu is de ‘Peuple’ er, en... de indruk is eerder dubbelzinnig, wel wat troebel, en
in elk geval pijnlijk....
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Op enkele stemmen na is, zooals ik u zei, de vergadering de staking op 14 April
bijgetreden. De stem der rede, buiten dit congres door Furnémont en Vandervelde,
op het congres meer bepaald door Kamiel Huysmans gesproken, heeft geen weêrklank
gevonden. Te weten dat, van bij het uitbreken der staking, talrijke christene syndikaten
het werk zullen opnemen door de socialisten verlaten, zoodat de staking veel langer
kan duren dan de hulpmiddelen der stakers strekken zullen, heeft niet vermocht op
de stemming invloed uit te oefenen. De zekerheid dat op steun van liberale zijde niet
meer te rekenen valt, en dat het voorbeeld van den beruchten Georges Marquet, die
100,000 franks per week belooft, in de burgerij geen opvolging zal vinden, heeft niet
geholpen. En wat het ergste is: het is Anseele, wethouder der stad Gent, waar veertien
dagen voor het uitbreken der staking eene Wereldtentoonstelling moet opengaan,
die, het lijdt geen twijfel, hierdoor alleen een fiasco oploopt, dat door geheel de stad,
geen weeldestad als Brussel, zal worden ondergaan, - het is Anseele die de staking,
weliswaar op last heeft voorgesteld, maar ze tevens, en dit geheel op eigen gezag,
heeft verdedigd....
Bij die staking maken de socialisten alle verdere samenwerking met de liberalen
in feite onmogelijk; zij spelen der regeering troeven in de hand voor de schoolwet,
die onmiddellijk na de legerwet zal worden neergelegd; zij verarmen en ontzenuwen
een goed deel van den arbeidersstand ten voordeele der hun vijandige en door de
regeering ondersteunde, christene syndikaten; zij bevorderen de eendracht der
rechterzijde en maken er van kwaad humeur de demokratisch-gezinden die zij voor
verdere, hoogstdrin-
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gende sociale wetgeving noodig hebben; zij verbitteren, eindelijk, de openbare
meening, die haar in de laatste jaren zooveel gunstiger was geworden.
Niettegenstaande dit alles roepen zij de staking uit; zij willen niet hooren, zij willen
niet zien wat achter de woorden van de Broqueville school, wat er zelfs in te lezen
was, wat ieder die van goeden wil is erin had gevonden, en wat gisteren nog in de
officieuze, rechtstreeks door de Broqueville geïnspireerde bladen te lezen stond, en
dat kan uitgedrukt worden in de formule: ‘On causera!’ Met eene onbegrijpelijke
koppigheid hebben zij hunne goede en schoone daad van nog geen veertien dagen
geleden verloochend; te rekenen van 14 April zullen zij staken; en 't ergste: het is
Anseele die ze ertoe aanzet....
In elk ander land zou het ongelooflijk schijnen. Hier in België is er niet veel dat
ons nog kan bevreemden. Ditmaal vraagt men zich echter af: wordt hier geen komedie
gespeeld? Zoo iemand als Anseele er zijn mandaat van volksvertegenwoordiger en
van wethouder aan verspeelt, zoo hij er de welvaart van eene gansche stad, de stad
die hij, anders op uitnemende wijze, helpt besturen, aan opgeeft: zou het niet zijn
dat hij heel goed weet welke Deus ex machina tusschen zal treden, die de staking
tegenhouden en beletten zal? Zoo talrijke volksvertegenwoordigers, die, pas enkele
dagen geleden, zoo waarlijk nobel optraden, hunne edele verzoeningsdaad ineens te
niet doen, door heden ineens het tegendeel te zeggen van wat ze toen erkenden: het
is misschien dat zij, al geven zij aldus plots aan den wil van eene ongeordende
demagogie toe, heel goed weten dat die demagogie binnen weinige dagen zal worden
teleurgesteld?.... Reeds deed men een beroep
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op den koning: is er langs dien kant voor de socialistische leiders iets te verwachten?
Maar wat dan?.... Wij varen intusschen in onzekerheid, met voorloopig, en zoolang
wij niet weten zullen, de onweêrswolk der staking boven het hoofd.
Eene onweerswolk van belang. Al is het hier de tijd niet om te gaan epilogeeren
over de gevolgen, de erbarmelijke gevolgen, die de staking, vooral voor socialistische
werklieden, en veel meer voor hen dan voor wie ook, - ik toonde het u hierboven
aan - hebben zal; gij zult toegeven dat men ze met geen luchtig hart, met geen
feestelijk-hart-van-tweeden Paaschdag in kan zien. En dat het juist socialisten zijn,
die aldus, zonder verdere bezorgdheid, toegeven aan wat men in de partij noemt: de
Beginselen....
Want daar komt het feitelijk op aan: op het redden der Beginselen, op het fetichisme
der Beginselen. De evolutie van het socialisme als parlementaire partij, het
noodzakelijke, soms zeer voordeelige aanpassen op de omstandigheden, dat werkelijk
in groote mate heeft bijgedragen tot den welstand der arbeiders, heeft blijkbaar weêr
eens neêrlaag geleden onder wat in de massa, bij de massa, geldt als het éérste
princiep: Opstand. Toen wij, nog zoo weinig dagen geleden, triumphantelijk mochten
schrijven: zij komt er niet! de staking is geweerd, dan is het omdat den socialistischen
parlementsleden, inzonderheid Vandervelde, vrijheid werd gelaten te handelen met
burgemeesters en kabinetshoofd. Dat, na de tweede rede van den heer de Broqueville
- eene rede die, ik herhaal het, al te slibberig, al te schipperend, al te weinig oprecht
was, maar die dan toch goed inhield om, eene maand

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 6. Nieuwe Rotterdamsche Courant januari 1913 - november 1913

181
pas geleden, iedereen te bevredigen - dat na die tweede rede de socialistische leiders
moesten komen te staan ter verantwoording voor de driehonderd leden van het
stakingscomité, zou voor hun iets als eene afstraffing worden. Het werd de weêrwraak
der demagogie, der kleinsteedsche opruiers, op de politiek-geschoolden. Hadde het
stakingscomité bestaan uit dertig leden, in plaats van uit driehonderd, dan zou van
staking geen spraak meer zijn, vooral niet in zulke ongehoorde omstandigheden. En
waar een paar redenaars - Kamiel Huysmans, Vandervelde, Denis (al sprak deze
alleen per brief), die den dank van het land verdienen, - gisteren den vrede bleven
prediken voor een vergadering van ditmaal honderden en honderden, daar kan men
niet dan ze bewonderen....
Ik schrijf deze lijnen in derhaast, onder een eersten indruk. Het verslag van ‘Le
Peuple’, met meer zorg gelezen, zal zeker aanleiding geven tot nadere beschouwingen.
En morgen vernemen wij het oordeel der pers. Ik vind dus wel gelegenheid, hierop
terug te keeren. Intusschen deel ik U een paar woorden meê van een katholiek
volksvertegenwoordiger, dien ik daareven heb ontmoet, terwijl hij zich spoedde naar
den trein, die hem aan zee moest brengen: ‘De staking? Maar wij hebben er alle winst
bij!’
Inderdaad, zij kost misschien aan minister de Broqueville zijn portefeuille. En, nu
de jacht gesloten is, hebben vele Kamerleden van rechts geen ander wild meer om
op te azen, dan juist zoo'n portefeuille....
N.R.C., 25 Maart 1913.
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II
Brussel, 24 Maart.
Na de algemeenheden, die ik U hedenochtend, na de bekendmaking der stemming
van het socialistische Congres rakende de staking, mededeelde, en die het oordeel
vertegenwoordigen, ik mag het zeggen zonder aarzelen, van vijf zesden der Belgen,
een groot aantal socialisten incluis, - na zulk betoog ben ik U meer objectief verslag
schuldig van de vergaderingen, die gisteren en heden gehouden werden, verslag dat
misschien wel hier en daar eene kantteekening uitlokt.
Het is feitelijk Zaterdagavond al begonnen.
Ge moet weten dat onze minister de Broqueville, om de openbare meening voor
zijn nieuwe legerwet warm te maken, iets bedacht had, hetwelk, zijnde ‘à l'instar de
Paris’, onze bevolking onmogelijk onverschillig kon laten; voortaan zou iederen
Zaterdag-avond een taptoe Brussels straten doortrekken met wapperende vlag, slaande
trom, toeterende koper-instrumenten, en verlichtingsartikelen, waarbij het manelicht
verbleeken zou. Aldus, immers, doet men te Parijs, en het maakt er inderdaad indruk.
Ik herinner mij dat ik, bij mijn eerste bezoek aan de Fransche hoofdstad, van zoo'n
taptoe, die ons tegemoet kwam van bij het verlaten van het station, de diepste
impressie ontving, een indruk die telkens nog opleeft, als ik er aan denk, - al is het
nu al vijf en twintig jaar geleden, Mevrouw. Nog flikkert in mijne oogen de stalen
uitrusting der kurassiers op hunne hooge paarden, nog galmen in mijne ooren de
breede golven der krijgsmuziek, uitdagend in
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den kalmen zomeravond; nog zie ik de toortsen walmen en flakkerend opschieten in
de heldere duisternis van den schoonen, teederen nacht. En ik was toen zoo aangedaan,
dat ik het nog niet ben vergeten...
Ik was toen tien jaar oud, Mevrouw. Maar minister de Broqueville, die een
psycholoog is, heeft bij zich zelf gezegd, dat de Brusselsche bevolking toch al niet
veel ouder dan tien jaar is, althans geen hoogere mentaliteit en geen hoogere
bevattelijkheid bezit dan van een kind van tien jaar; en - hij meende dat, ter
vermeerdering van het prestige onzes legers en te dezer hervorming zeker geen beter
middel bestond dan het inrichten van militaire taptoes.
Helaas, het is een mislukking geweest. Niet alleen zijn de Brusselaren voor zulk
vertoon niet meer warm te maken, en spanceeren onze fakkeltorsende grenadiers
zonder persoonlijk of gemeenschappelijk succes door onze straten; maar de socialisten
komen den boel daarenboven verbrodden en halen den weinigen bijval, die te oogsten
was, voor eigen rekening in. Zaterdagavond, bij de eerste militaire betooging, had
het muziekkorps der grenadiers zich nauwelijks in beweging gesteld, of het werd
door een paar duizend socialisten ingesloten, die het overal begeleidden. Wanneer
de krijgsmarschen ophielden, werden de socialistische strijdkreten aangeheven. En
zoo kwam men, trouwens zonder verdere ongevallen, tot voor de woning van minister
de Broqueville, waar de Belgische Brabançonne afwisselen ging met eene
internationale Marseillaise, weliswaar a capella uitgevoerd....
Dit was echter niets dan een voorspel. Eerst gisterenochtend werd het ernst. En
de ernst valt reeds in van
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bij de lezing, door gezel De Brouckère, van den brief, dien de Gentsche
gemeenteraadsleden aan het Socialistische Congres sturen. Die brief is, in zijne
officiëele en onpersoonlijke bewoordingen, pathetisch; het geldt hier niet alleen de
welvaart der hoofdstad van Vlaanderen: hier staat zoowaar het belang van heel het
land op het spel. En de Gentenaars smeeken: ziet van de staking af; althans: verdaagt
ze tot na de Wereldtentoonstelling. Reeds zijn de ‘Floralies’, de groote
bloemententoonstelling, ten zeerste bedreigd. De vreemdelingen aarzelen, naar de
expositie in te sturen. Gij gaat eene groote uiting van Vlaamsche volkskracht aan
banden leggen. Erger: gij gaat uwe Gentsche partijgenooten dwingen tot leugen,
want zij, niet meer dan wie ook in Gent, kunnen het mislukken der tentoonstelling
wenschen.
En de Gentsche liberale associatie treedt deze meening, eveneens in een
voorgelezen brief, ten volle bij: de staking kan een wettelijke maatregel zijn; is zij
echter zoo zeker, het beoogde doel te bereiken? En wie nog durft ontkennen, dat de
herzieningsidee geen veld zou hebben gewonnen? Officieel werd dit, weliswaar, niet
bevestigd. Maar niemand nog twijfelt eraan. Anderdeels staat het vast dat de vijanden
der herziening de staking als een valstrik willen gebruiken. Zult gij erin vallen?
Handelt toch als mannen, die alle eigenliefde weten op te geven voor het algemeene
welzijn!....
Maar Anseele de Gentenaar wil van al deze Gentsche argumenten niet weten: het
stakingscomité heeft hem opgedragen, het voorstel der staking op 14 April te
verdedigen. En hij doet het met geestdrift. Aan het comité was voorgesteld: 1o van
staking af te zien, vermits de door
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minister de Broqueville aanbevolen commissie wel zou gedwongen zijn geworden
heel het kiesvraagstuk ter bespreking te leggen; waarop echter werd geantwoord dat,
zoo inderdaad de vraag der grondwetsherziening in den lande veld heeft gewonnen,
dit alleen aan de socialistische actie is te danken, en dat het verbreken dier actie voor
de herziening noodlottig zou zijn; waarbij komt dat de regeering niet de minste
verplichting heeft aangegaan, en op de doordrijvende kracht van eene commissie
niet valt te rekenen; 2o. de staking tot vier en twintig of acht en veertig uren te
beperken, ze te doen dienen als eene vermaning: eene opvatting die als geldige reden
aanvoert, dat bij langdurige, onbeperkte staking slechts de georganiseerde socialisten
schade zouden lijden; waartegen dient aangevoerd dat zulke opvatting onmogelijk
kan strooken de werklui zich als ideaal blijven stellen: de staking, slechts acht of
veertien dagen zou duren; maar de werklui zijn op zulke opvatting niet voorbereid;
wat de werklui zich als ideaal blijven stellen: de staking gelijk zij op 30 Juni beslist
en door het nationaal stakingscomité werd aanvaard. - Wij weten dat wij aldus niet
eene, maar misschien verschillende, opvolgenlijke stakingen voorbereiden. Want
wij willen geen staking, die ons onmiddellijk en voorgoed uitput: wij willen ons
weêrstandsvermogen zoolang mogelijk doen duren. Daarom ook mag de staking niet
revolutionair worden, moet zij kalm en vreedzaam blijven. En moest zij in geweld
overslaan, dan zou zelfs het stakingscomité ontslag nemen. De staking moet afloopen
gelijk wij wenschen dat zij beginnen zal: eenheid in de actie, van aanvang tot einde,
en met de strengste tucht. Aldus behouden en betoogen
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wij de eenheid, die is de sterkte van het proletariaat. Van die eenheid moet de staking
getuigenis en les zijn: het is hare reden van bestaan, en daarom moet zij losbreken.
Uiting van den wil eener klasse, is zij het eenigmogelijke antwoord op de uitdaging
der regeering.
Aldus Anseele, sedert onheuglijke tijden ‘professeur de grèves’: een specialist die
de belangen zijner geboortestad, waar zooveel te gebeuren staat, prijsgeeft aan het
betoon zijner virtuositeit. Want, het lijdt geen twijfel: de staking dringt zich
allesbehalve op, en 't bewijs ervan: Anseele moet zijn toevlucht nemen tot het
sophisme dat heel deze verdere vergadering zal beheerschen, en dat luidt: slechts de
proletarische actie heeft de idee der grondwetsherziening veld doen winnen. Alsof
de liberalen ze niet reeds voor de verkiezing waren bijgetreden! Alsof niet twee
derden der rechterzijde ze sedert jaren waren toegedaan! Hoe zou toch de stuwkracht
der socialisten hier sedert Januari een veroveringstocht hebben verwezenlijkt, een
veroveringstocht, die slechts in de laatste twee maanden zou zijn gebleken?... Neen,
waarheid is dat Anseele gesproken heeft gelijk hij het deed, omdat na het aanhitsen,
sedert 30 Juni, van de werklui, en na de teleurstelling van zes Maart jl., toen de
staking opgezegd werd, de socialistische leiders van sommige streken te veel van
hun gezag zouden hebben ingeboet bij eene definitieve verdaging sine die....
Coppieters, de Gentsche socialistische senator, bestuurder der wereldtentoonstelling,
die zich trouwens uit partijtucht neêr zal leggen bij de beslissingen van het Congres,
verwittigt nogmaals tegen de schadelijke gevolgen, die voor Gent en voor heel het
land uit de staking sprui-
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ten moeten: eene ramp die niet is te overzien. Kamiel Huysmans met eene
onafhankelijkheid die men in deze moet bewonderen, betoogt in hoever Anseele
dwaalt als hij meent dat er geen vooruitgang is in de opvolgenlijke verklaringen van
de regeering en spreekt zijn vast geloof uit in den aanstaanden triumph der
hervormingsidee, waartoe niet alleen de socialisten, maar ook een groot getal liberalen
- die men hier miskent - en een goed deel der rechterzijde zullen toe bijdragen; hij
houdt het ervoor dat, gezien de gevaren, de eenheid van het proletariaat, verre van
bij de staking gebaat, er door geschaad kan worden; hij vreest dat, waar de
grondwetsherziening blijkbaar en onvermijdelijk in aantocht is, de staking ze vertragen
en ontzenuwen zal. En Coppieters en Huysmans, zij doen niets anders dan de stem
der rede te doen klinken.
Maar de rede is een denkbeeldig wezen dat geen ander recht heeft dan te zwijgen.
En Destrée verhaast zich, haar het zwijgen op te leggen. Jawel, meent hij: de vraag
der grondwetsherziening blijkt volkomen rijp te zijn. Maar dank aan wie? En het
antwoord is weer sophistisch als bij Anseele: dank aan de actie voor de algemeene
staking. Daarom dan ook dient - nieuw sophisme - die beweging doorgezet. Want
wat mag van de regeering gehoopt? Heeft zij - derde sophisme, waarop ik thans niet
meer terug moet komen, nietwaar? - de inschikkelijke burgemeesters niet om den
tuin geleid? En dan, de voorgestelde, maar nog niet samengestelde commissie
(natuurlijk niet!): hoelang zal zij niet zetelen voor zij tot eene beslissing komt (alsof
in die commissie geen leden der linkerzijde alle overtollige luiaardij zouden weten
te beletten!)? Neen, de staking opgeven of - hetgeen ook
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Huysmans desnoods aannemen zou - beperken, zou ze verlammen zijn, en haar alle
kracht ontnemen. Slechts vreedzame, maar aangehoudene staking verzekert de
zegepraal van het algemeen kiesrecht....
Na deze rede, die blijkbaar in den smaak viel van de dertien-honderd-vijftig
afgevaardigden, die er zich door gevleid moesten gevoelen, heeft Vandervelde niet
goed meer geweten hoe zich uit slag te trekken.
Zijne overtuiging was, wij weten het: de staking moet vermeden worden. Maar
hoe nu, in enkele oogenblikken, ruim dertien-honderd opgewonden menschen, die
hierheen werden gestuurd omdat zij op hun dorp de echte haantjesvooruit, de
kranigsten, de durvers zijn, te gaan bekeeren, nadat twee virtuozen der staking, die
twee geweldige en geweldig-schoone redenaars zijn, de staking per fas et nefas
hebben gepredikt?.... Vandervelde heeft eerst een schoonen brief van Hector Denis,
vol historische beschouwingen, waar de dertien-honderd maar weinig aan gehad
zullen hebben, voorgelezen. Daarna is hij Huysmans zonder veel warmte bijgetreden.
En hij heeft er een eind aan gemaakt door de permissie te vragen, meê te mogen
staken....
De rest weet ge. Een voorstel tot referendum werd verworpen; eene motie
Anseele-Destrée, waarvan gij den tekst wel raden kunt, aanvaard door al de
aanwezigen, behalve veertig. Veertig: ik vind het enorm veel. Misschien zullen
Destrée en Anseele zelf verwonderd zijn geweest over dit getal, bij eene
gemechaniseerde menigte. En ik blijf bij mijn oordeel dat, zoo men het aantal
afgevaardigden had kunnen bepalen tot de.... werkelijk bevoegden, er geen spraak
meer zou zijn van werkstaking... Gevaar
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der demagogie. Gevaar vooral van dezen, die op demagogie willen teren, of ze althans,
weze het dan ook misschien onbaatzuchtig, dienen als blinde priesters van een blinde
godin!....
Frank van der Goes vertegenwoordigde bij het Congres het Hollandsche socialisme.
Hij zal misschien over de Belgische roekeloosheid wel vreemd hebben opgekeken....
N.R.C., 26 Maart 1913.
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Na het congres
Brussel, 26 Maart.
Het besluit van het Socialistische Congres, hoe ook voorzien, heeft in den lande eene
beroering gewekt, die bij onze gewone lamlendigheid afsteekt. Men is gaan inzien
welke gevolgen de staking na zich gaat slepen, nu zij geen mythe meer is, nu zij
onafwendbaar voor de deur staat. De regeering heeft er aan populariteit niet bij
gewonnen: men blijft den heer de Broqueville verwijten, al te gemakkelijk te hebben
toegegeven aan de kleinzielige weerwraak der oude katholieke garde, van Woeste
af tot aan de Smet de Naeyer, die eindelijke vergelding meent te vinden van neerlaag
op neerlaag, sedert zeven jaren geleden, ten bate van de jongere fractie der partij,
die er in aantal en in aanzien bij won. Dezer opvolgelijke bijvalletjes, die menschen
als Woeste razend moesten maken, en die graaf de Smet de Naeyer op brutale wijze
van de regeering hadden doen vervallen, baron de Broqueville ging ze bekronen door
aan het demokratisch-gezinde doel van het land eene modaliteit van algemeen
kiesrecht te geven, die rechtvaardiger zou zijn dan de tegenwoordige, en... de
populariteit van het vooruitstrevende deel der rechterzijde verzekeren zou. En dit
mocht niet: Woeste waakte, Woeste blies het alarm, Woeste overwon.
Sprak, dien ten gevolge, de Broqueville woorden die ontgoochelend en weinig
nobel klonken, de socialisten hadden er echter kunnen uit vernemen, wat al de
liberalen er in verstonden. Neen, het hoofd der regeering had de deur op de
grondwetsherziening niet wijd-open gezet. Maar
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het liet in het officieuze blad, dat intusschen Woeste bedolven had onder rozen,
drukken: ‘La porte est fermée, mais elle n'est pas verrouillée’, waaruit de gezindheid
des heeren de Broqueville duidelijk genoeg klonk... De socialisten echter, de sedert
maanden aangehitste socialisten, wilden niet hooren,... behalve de besten onder hen.
En, zoo de regeering in het avontuur ongetwijfeld van hare pluimen verloor: de
arbeiderspartij zal er evenveel sympathie bij inboeten.
Een eerste gevolg van haar besluit is, dat - koppigheid tegen koppigheid - de
regeering weigert den stap te doen, den eenige die nog redding brengen kon, en dien
sommigen met onverwoestbaar optimisme van haar bleven hopen. Zij zegt, de
regeering: ‘Gij weigert ons te begrijpen; gij ontkent onze goede trouw: heel goed!
Maar wij erkennen u niet meer, wij zullen met u niet meer onderhandelen; wij
beschouwen u als oproerlingen: als oproerlingen zult gij behandeld worden.’ En zoo
komt het dat de zitting van den Senaat, die op 8 April plaats moest hebben, en waarop
de heer Coppieters, socialistisch volksvertegenwoordiger maar Algemeen Bestuurder
der Gentsche Wereldtentoonstelling, waarschijnlijk een laatste beroep zou doen op
de regeering, verdaagd is tot na het aangaan der staking: tot op 15 April. Op 8 April
zou - men verwachtte er zich trouwens aan - zou minister de Broqueville hebben
kunnen verklaren: ‘Ik herhaal wat ik in mijn laatste, en gewraakte, rede zei: de
bespreking in de door mij voorgestelde kommissie kan onmogelijk eenzijdig blijven;
waaruit senator Coppieters terecht had mogen besluiten: dus is de grondwetsherziening
in aantocht. Dit ware misschien voldoende geweest om het besluit der socialisten,
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zoo niet in te doen trekken, dan toch te doen herzien, met het gevolg van het verdagen
der staking. En eenmaal de kommissie ingesteld, zou alles op wieltjes hebben
geloopen. Maar de heer de Broqueville weigert hooghartig, nog tusschen te treden.
Hij oordeelt dat hij duidelijk genoeg heeft gesproken, en dat het vergeefsche moeite
is te praten met moedwillige dooven. En daarom zal de Senaat niet meer zetelen, dan
nadat de staking zal zijn uitgebroken, en de socialisten in heel hare breedte en zwaarte
de verantwoordelijkheid ervan zullen dragen.
Erger nog: het verluidt, en er bestaat goede grond om het te gelooven, dat de koning
de vacantie der Volksvertegenwoordigers verlengen zou. Zij moesten op 15 April
weer bijeenkomen. Nu zou het hoofd van den staat gebruik maken van een
onbetwistbaar recht, en... de politiek stil leggen voor onbepaalden tijd, zoolang
onlusten te vreezen zijn. Dus niet alleen het oeconomisch leven zou bij ons ten zeerste
gestoord zijn, ook het politieke leven zou ophouden. Het wil zeggen dat de koning
den toestand voor onregelmatig houdt, en den regelmatigen gang van het staatkundig
bestaan van het land niet zal herstellen, zoolang de orde niet geheel gewaarborgd is.
Want, wat de socialisten ook mogen beweren, en hoe Anseele ook verklare dat
het stakingscomité ontslag zou nemen, zoodra de vreedzaamheid zou verbroken
worden: het valt niet te betwijfelen, dat, bij de eerste ontmoeting van stakers en
gewapende macht, de keien als vanzelf uit den grond zullen rijzen en dienvolgens
de geweren als vanzelf zullen afschieten. Anseele, die al zooveel stakingen heeft
meêgemaakt, welke eveneens vreedzaam bedoeld waren, weet daar beter dan wie
van meê te spreken...
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Intusschen worden van stonden aan de noodige maatregelen getroffen; de ministeries
zullen weldra in casernes worden herschapen; het neutrale gebied rondom het
administratieve en wetgevende gebouwencomplex zal streng worden bewaakt;
misschien zelfs wordt, veiligheidshalve, de arbeid geschorst in de bureelen van het
staatsbeheer. En of het nationale leven in zulk geval nog veel meer zal zijn dan
anarchie, laat ik aan uw oordeel over.
En ik overdrijf hierbij geenszins: de regeering schijnt de vastberadenheid tot het
uiterste door te willen drijven, - eene houding, die, elk naar eigen temperament, goedof afkeuren zal. Maar dat het jammer is dat zulks, en juist op dit oogenblik, gebeuren
gaat, zal iedereen wel toegeven.
In de Gentsche Expositie doet men het onmogelijke om voor 14 April geheel klaar
te wezen en aldus op den 26sten April, dag der officiëele opening, eene tentoonstelling
te kunnen inhuldigen, die niet van bij den aanvang eene mislukking zou zijn. Maar
het staat zoo goed als vast, dat koning Albert dien dag naar Gent niet gaan zal, hetgeen
zeer zeker al eene ontgoocheling zal zijn voor de ijvervolle inrichters. En of verder
de vreemdelingen een land en eene stad zullen verkiezen te bezoeken, waar de sociale
en oeconomische vrede verstoord ligt, valt te bezien....
Het verwondert u misschien, mijn optimisme van voor enkele dagen - een
optimisme van velen, door het onzinnig besluit van het socialistisch congres gebroken
- verkeerd te zien in iets dat op zwartgalligheid gelijkt. Het is dat, hoe men de zaak
ook keere, alle kans op eene nieuwe wending der zaken verbeurd schijnt te zijn. Men
had nog
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gehoopt, dat de burgemeesters weêr tusschengetreden zouden zijn. Burgemeester
Braun, van Gent, had Maandag reeds een lang gesprek met burgemeester Max, van
Brussel. Ik vrees echter, dat de houding, persoonlijk tegenover hem, van minister de
Broqueville - eene houding die, hoe zij nu ook minister de Broqueville door de
vergadering der rechterzijde werd opgelegd, door den betrokkene niet voor hoofsch
kon worden gehouden, - burgemeester Max zal hebben ontstemd. Hoe het weze: van
onderhandelingen met het hoofd van het kabinet werd nog niets vernomen. Zij zouden
trouwens onvruchtbaar zijn, vermits de heer de Broqueville voor het uitbreken der
staking niet meer officieel optreden zal, geene officieele verklaring meer kan afleggen.
En wat aan verzoenende woorden de gouvernementeele pers ook mocht gaan schrijven
- daar is trouwens voorloopig geen spraak van! - zij mist natuurlijk alle sanctie en
daardoor alle gezag.
Blijft nog één enkel middel om de staking te voorkomen: eene ministerieele crisis.
Neemt de heer de Broqueville ontslag, dan kunnen de socialisten daar een teeken
van overwinning in zien, en de staking schorsen, tot op het oogenblik dat een nieuw
kabinetshoofd meer duidelijke verklaringen aflegt. Maar ik verhaast mij u te zeggen,
dat, naar alle waarschijnlijkheid, de heer de Broqueville niet vrijwillig zal aftreden.
Alles doet integendeel voorzien, dat hij tot het einde toe hoofd zal bieden aan het
oproer, overtuigd als hij is, alles gezegd te hebben wat hij zeggen moest, was het dan
ook niet met de openhartigheid, die hem waarschijnlijk liever ware geweest dan de
beloken uitdrukkingen, die men hem oplei. De heer de Broqueville kan zich dus niet
beschouwen, als door de Kamer
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of zelfs door het land in het ongelijk te zijn gesteld. Zij, die de hypothesis eener
ministerieele crisis vooruitzetten, zullen vermoedelijk hunne vooruitzichten niet zoo
spoedig eene werkelijkheid zien worden.
En dan?
Wel, dan hebben wij, nietwaar, de onvermijdelijke staking. Of het plezierig wordt,
valt te betwijfelen....
N.R.C., 28 Maart 1913.
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Hoever wij staan
I
Brussel, 4 April.
Wij zijn - gij weet het - in de Paaschvacantie. Wèl wappert weer, onder de Aprilsche
buien, de nationale driekleur op het Koninklijk paleis, ten bewijzen dat de vorst uit
Antibes, waar hij een paar weken verbleef, en uit Parijs, waar hij Dinsdag jl. de gast
was van president Poincaré, te Brussel terug is. Maar minister de Broqueville vertoeft
nog steeds in Zwitserland, minister Poullet is aan zee evenals minister Carton de
Wiart, minister Renkin is bij de Walen en minister Davignon in de Ardennen, een
paar andere ministers nog, als Segers, zoeken nieuwe krachten in de geboortestreek,
en nog slechts de heer Van de Vijvere met zijn onverbiddelijken ernst en den heer
Helleputte met zijn onverbiddelijken glimlach ontmoet men in de hoofdstad, waar
het zoo kalm is, dat men nimmer de algemeene staking, die over tien dagen uit moet
breken, vermoeden zou.
Anderdeels staan alle socialistische leiders in de bres. Kamiel Huysmans en Emile
Vandervelde, die de tweede met wat meer lauwheid dan de eerste, de staking hebben
afgekeurd en afgeraden, zijn er thans de hevigste predikers van. Overal, maar
voornamelijk in de nijverheidscentra, wordt meeting op meeting gehouden. Het
opruiïngswerk, al voor het partijcongres van tweeden Paaschdag half voltooid, wordt
voortgezet. Het lijdt geen twijfel meer: de gemoederen zullen tegen 14 deze tot bij
den gewenschten warmtegraad opgestookt zijn. En, daar de laatste poging, die van
de liberale linkerzijde van den Senaat,
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om den minister tot spreken te brengen voor de volksbeweging in gang gaat, definitief
verijdeld is (de voorzitter van den Senaat, baron de Fauvereau, liet aan bewuste
senatoren weten, dat men onmogelijk voor 15 April kon vergaderen), krijgen wij,
dank zij de socialistische hardhoorigheid en de hooghartige trotseering der regeering,
de staking die, van toen ze werd aangekondigd, stoornis in de zaken, eene crisis op
de beurs en de gedeeltelijke verplaatsing van ons oeconomisch leven naar den vreemde
verwekte. Zoo zorgen, naar verluidt, voorname Antwerpsche reeders ervoor dat zij
konden laden en lossen te Rotterdam; het leven is sedert eene maand in de hoofdstad
voor een derde verduurd; de geldhandel ondergaat verlies op verlies; en... het is
natuurlijk maar een begin, dat ons een voorsmaakje geeft van wat het zou zijn, indien
de voornaamste Belgische steden - hetgeen niet onmogelijk is - in staat van beleg
gingen verkeeren.
En die staking, hoe zal zij zich voordoen? Zij zal vreedzaam zijn, wordt bij hoog
en bij laag verzekerd. En... wij doen natuurlijk ons best om het te gelooven. De
stakingleiders zijn ongetwijfeld te goeder trouw, als zij ons eene kalme, waardige
volksbeweging, de eenige trouwens die indruk zou maken en goede gevolgen hebben
kan, voorspellen en beloven. Maar wie de opgehitste werkman der nijverheidsstreken
kent, met zijn hekel aan politiemacht; wie weet hoe bewuste politiemacht gaarne
krachtdadigheid betoont, kan eene zekere vrees niet onderdrukken. Op 3 Juni hebben
wij, te Luik en elders, gezien hoe gemakkelijk het tot opstootjes komt, en met de
hachelijkste gevolgen. Trouwens, iedereen kent het bestaan van die beunhazen, welke
- zij mogen nu ook geenszins de agen-
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ten zijn der regeering, gelijk wel wat al te gemakkelijk wordt vooruitgezet, - hunne
liefste bezigheid, eene gepassioneerde liefhebberij vinden in het verwekken van
conflicten: dillettanti van het standje, die in een staking gelegenheid zien om nu maar
eens in het groot te opereeren, en die aan 't botvieren van hunne eigenaardige
neigingen gaarne het belang der stakers evenals dat van hunne tegenstanders
prijsgeven.... Het vreedzame der staking, hoe dan ook gehoopt en aangepredikt,
behoort dus niet tot de mathematische zekerheden. De socialisten trouwens, vatten
die vreedzaamheid in den breedsten zin op. Anseele heeft het verklaard in een
interview: ‘De plaatselijke opstootjes, gedeeltelijk oproer, gewestelijk werkdadig
optreden, kunnen wij niet beschouwen als schennis van den vrede. Alleen wanneer
de staking door geheel het land insurrectioneel en revolutionnair zou worden, zouden
wij onze afkeuring erover hebben uit te spreken, en zou het stakingscomité ontslag
nemen.’ - Alsof, tusschen haakjes, de Pilatus-daad de zaken, een staat van zaken
door het stakingscomité in het leven geroepen, niet zou verergeren!....
Intusschen: op 14 April hebben wij onze staking. Er zullen zelfs, naar verteld
wordt, duizenden gedwongen stakers zijn, in Brussel alleen. Immers, de groote
warenhuizen als Tietz, en verder al de groote magazijnen, en zelfs de restaurants aan
Noorder- en Zuider-station zouden hunne deuren sluiten. Niet alleen vreezen zij
overrompeling, maar de dagelijksche kosten die de zaken meebrengen, kunnen tegen
het verlies niet dat de staking ze zeker zal doen lijden. - Andere arbeiders verliezen
erbij, door aan het werk te blijven; zoo de typografen der dagbladen,
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die niet staken zullen, maar van hun loon ten behoeven der stakende broeders een
deel moeten afstaan, dat ze wellicht, aan verdienste, beneden dezen stelt die een
daggeld uit de stakingskas trekken.
Die stakingskas, zij is de eenige hoop dergenen die, nu de staking onvermijdelijk
is, haar van harte het kortst mogelijke bestaan toewenschen. Want stelt u eens voor
wat zoo'n staking kost. Voor Gent alleen niet minder dan tachtigduizend frank per
dag. Misschien ben ik wel beneden het cijfer. En zelfs met millioenen gevulde
stakingskassen hebben een bodem.... Wel is er een middel om al te spoedige,
noodzakelijke schorsing tegen te gaan. Anseele stelde voor, bij kleine, opvolgende
stakingen te werk te gaan, zoodat men van tijd tot tijd op eigen middelen kon teren
en het gemeenschappelijke fonds met vrede laten. De vraag is echter, of de patroons
er in toe zullen stemmen, hunne werklui nu en dan een weekje vrijaf te geven, om
ze dan weer in hun vaderschoot op te nemen. In de groote nijverheidscentra is de
macht der arbeiders zeer groot, zoodat aldaar hun wil inderdaad invloed kan hebben
en kansen bezit de bovenhand te krijgen. Maar in steden als Brussel, waar vooral
weeldeartikelen worden vervaardigd, waar slechts kleinnijverheid bloeit, en waar de
werkgever zelden meer dan honderd arbeiders gebruikt, zullen de stakers gemakkelijk
vervangen worden, en van meet af, en voor goed, door leden der christene syndikaten
en der anarchistische groepeeringen om niet te spreken van de vrije socialisten, die
allen tegen de staking zijn, de eersten omdat zij meenen dat minister de Broqueville
duidelijk genoeg heeft gesproken en de staking dus eene daad van moedwil en kwade
trouw is, de tweeden en derden, die
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er slechts een politieke manoeuvre in zien der socialistische Kamerleden, zooals
blijkt uit de affiches, die in grooten getale te Brussel zijn uitgeplakt.
Hoe het weze, en zelfs als het middel gevonden wordt om beide punten, noodigen
duur der staking en voldoend onderhoud der stakers, overeen te brengen, ziet het er
alles behalve rooskleurig uit voor dezen laatsten, en men verwondert zich dat men
met zulke blijmoedige kalmte eene toekomst tegemoet gaat, die zoo rampzalig kan
zijn. Want die kalmte, die men vooral in de hoofdstad bemerkt, en die verbaast, is
ontegensprekelijk. En men merke wel op: van de stilte voor het onweer kan hier geen
sprake zijn. De atmospheer is rustig, alsof waarlijk niets moet gebeuren. Minister de
Broqueville, die anders wel een veilig en rustig plekje kon vinden in België, gaat het
in Zwitserland zoeken. De andere ministers treden wel de grenzen niet over, maar
verliezen daarom niets van hun gemoedelijk betrouwen. En er is te Gent, de
expositiestad, dezer dagen iets gebeurd dat, voor sommige onwrikbare optimisten,
eene nieuwe lichtbaak is in de onoplosbare duisternis van den toestand. Maandag
dan hield de gemeenteraad van Gent eene vergadering, waarop men verwachtte dat
wethouder Anseele, voornaamste opstoker der staking en aldus vijand der belangen
zijner stand, uit zijn ambt ontslag zou nemen. En wat zag men geschieden?
Burgemeester Braun betreurde wel Anseele's houding, en de katholiek Casier,
bestuurder der tentoonstelling, laakte ze. Toen echter wethouder Anseele verklaard
had, dat de staking vredig zou zijn, en dat de expositie er niet zoo heel veel zou onder
lijden, legde men zich daarbij neer, en.... Anseele bleef wethouder....
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Nu is men zich gaan afvragen, waarom men zoo kalm blijft, en zelfs in zekere mate,
in ongewone mate, zoo beminnelijk tegenover mekaar. En een vriend van mij, die
het trouwens kan weten, heeft het antwoord gevonden: het is omdat men weet dat de
staking slechts één dag zal duren. Op 15 April, één dag dus na het losbreken der
staking, komt immers de Senaat bijeen. De heer Coppieters, socialistisch senator,
voorzitter van het stakingscomité en tevens bestuurder der Gentsche tentoonstelling
- de right man dus - zal den minister vragen, of hij niets te zeggen heeft. De minister
zal hem verzenden naar zijne verklaring van 6 Maart: ‘De bespreking in de
voorgestelde commissie tot eenmaking der kieswetten kan onmogelijk eenzijdig
blijven.’ De heer Coppieters zal er, op meer of minder omhaal, uit opmaken, dat wij
de grondwetsherziening tegemoet gaan, en.... het overige raadt gij.
Aldus redeneert mijn optimist. Mocht hij waarheid spreken!
N.R.C., 5 April 1913.

II
Brussel, 7 April.
De boutade van mijn vriend, den optimistischen politicus, als zou de werkstaking
slechts éen, laat staan twee dagen duren, staat nog niet verwezenlijkt te worden, als
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men nagaat wat al voorbereidselen gemaakt worden door de stakers-zelf, veel meer
nog dan door de openbare machten, die ze zouden moeten tekeer gaan, indien ze
woelig werden. Van de geduchte mobiliseering aan gendarmes en soldaten nog geen
spoor. Beter nog: een gedeelte van het garnizoen bereidt er zich op voor, naar het
kamp te vertrekken; en, wordt het garnizoen er niet zwakker op - de vertrekkende
manschappen worden natuurlijk door regimenten uit andere steden vervangen -, de
aanmerkelijke versterking ervan, die was voorzien en voorspeld, heeft geen plaats,
en uit het feit dat de militaire zaken hun gewoon en natuurlijk verloop hebben, dat
onze soldaatjes nl. naar eene legerplaats gezonden worden waar men van staking
niets gewaar zal worden, kan worden afgeleid dat de hoogere overheid ze te Brussel
denkt te kunnen missen. Het gerucht, als zouden reeds een aantal militieklassen
binnengeroepen zijn, wordt overigens officieus tegengesproken, en slechts bij
dringenden nood zouden zij verdeeld worden over de onderscheiden garnizoenen.
Handelt de regeering aldus alleen om de gemoederen kalm te stemmen? Of is dit,
zooals sommigen beweren, niets dan bravado? Maar zulke uitdaging aan de stakers,
die hevige stoor nis van den openbaren vrede ten gevolge kan hebben, zal wel geen
enkele regeering op haar geweten willen nemen, en zou trouwens getuigen van een
volslagen gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel... Weliswaar heeft de gouverneur
der provincie Brabant in een aanschrijving de burgerwacht herinnerd aan hare plichten,
en bij de burgemeesters aangedrongen op het in stand houden der orde. En dat zij,
de Brabantsche burgemeesters, inzonderheid dezen der Brusselsche agglomeratie,
daar krachtdadig voor zorgen zullen,
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blijkt reeds uit hun besluit, iederen stadswerkman, die den arbeid staken zou, binnen
de vier en twintig uur als ontslagnemer aan te zien. En hetzelfde geldt voor bedienden
en arbeiders der provincie. Die werklieden echter denken niet aan staken, en het is
voor ieder een geruststelling van belang...
Gij ziet het: deze ambtelijke maatregelen wijzen nu juist niet op paniek. De
toebereidselen der socialisten anderdeels, getuigen van hunne vredelievende inzichten.
Wel gaan de leiders voort, het heilige vuur in het hart der menigte te ontvlammen,
en niet zonder gevolgen. Oorlogskreten worden echter niet geslaakt vooralsnog; de
geestdrift is voorloopig niet krijgshaftig, hij is eerder blijde, en van eene blijdschap
zelfs, die de ontberingen, welke aan de deur staan, niet zouden doen vermoeden. En
nochtans begint van deze week af de uitwijking der kinderen, meer bepaald naar
Noord-Frankrijk; de moeders gaan, voor een niet te bepalen tijd, van hunne kinderen
gescheiden worden. Dit schijnt echter geen invloed te hebben op de mannen, die
genieten van de prae-manifestatie, in afwachting, dat de echte volksbeweging in gang
ga.
De voorbereiding ervan, inzonderheid te Brussel, gebeurt met orde en beleid, en
getuigt, gelijk ik zegde van de beste inzichten der wereld, - al spreekt er tevens de
overtuiging uit, dat de staking veel langer kan duren dan gewenscht is. Om te beginnen
zullen de socialisten hun eigen politie uitmaken, hetgeen een uitmuntende maatregel
is. Dezen, die met den ordedienst zullen zijn belast, zullen prijken met eene kaart,
waarop hun portret: het kan niet anders of het zal evenzeer hun prestige bij de makkers
als het gevoel hunner eigenwaarde vermeerderen.

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 6. Nieuwe Rotterdamsche Courant januari 1913 - november 1913

204
Verder is men aan het oprichten van de zes en twintig communistische keukens, die
de stakers te Brussel en omliggende plaatsen moeten versterken. Na een frisschen
wandeltocht onder opwekkend gezang en het blijde toeteren der fanfaren zal men er
zich gezamenlijk en gezellig verkwikken aan spijs en drank. Waarlijk, het geeft lust
mede te gaan staken! Weliswaar worden de socialistische drinkhuizen gesloten voor
den avond en zal men er niets dan alkoholvrije dranken verkoopen. Maar daarentegen
worden lezingen ingericht, zullen talrijke bibliotheken openstaan, zal men zich kunnen
verlustigen aan kinematographische vertooningen. En dit alles gratis en franco, en
zonder ervoor te moeten werken. Integendeel, zou Ibsen hebben gezegd.
Het belet niet, dat er hier en daar, en meer in 't bijzonder te Gent, meetingen worden
gehouden tegen de staking. Niettegenstaande de spiegeling van het geboden Dorado,
zijn er nog altijd arbeiders die verkiezen aan den arbeid te blijven. Het belangrijk
aantal van deze antistakers heeft aan de werkbazen gevraagd, vooral toch de fabrieken
niet te sluiten, wat hun werd toegestaan. In Antwerpen zal het werk opgenomen
worden door Duitsche ‘ratten’, hetgeen sommige overtuigde stakers wel tot inkeer
kon brengen. En ik zei u reeds dat te Brussel sommige antisocialistische syndikaten
zullen inspringen en de voortzetting, voor een deel althans, van den arbeid zullen
verzekeren, hetgeen ook hier wel enkele stakers ontmoedigen kon.
Trouwens, niet alleen van arbeiderszijde wordt de staking tegengewerkt. De
burgemeester van Gent, waar zooveel belangen op het spel staan, werd door den
koning op audiën-
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tie ontvangen, en hun gesprek, dat zeer lang heeft geduurd, zal ongetwijfeld over de
aanstaande gebeurtenissen hebben gerold. Helaas, het valt te vreezen: zonder de
gewenschte gevolgen....
En de gevolgen die het Gentsche weekblad ‘Het Volksbelang’ van de open brieven
verwacht, die het aan Monseigneur Mercier, kardinaal, primaat van België,
aartsbisschop van Mechelen, stuurde, zijn al even problematisch. Of beter: zij zijn
het allesbehalve; tusschenkomst van dezen kant verwachten is eene utopie; zulke
tusschenkomst zou trouwens al heel ijdel zijn, en ‘Het Volksbelang’ weet het wel.
Zijn tweede brief, gisteren verschenen, is dan ook hoofdzakelijk ironie. Neen, in
België kan men zich nu eenmaal geen godsdienst, geen religieus gevoel, buiten de
politiek, buiten het aankleven van eene bepaalde partij voorstellen! Godsdienst en
partijdigheid zijn er overigens zoozeer met elkander vergroeid, zoozeer onderling
verknocht, dat zelfs een Monseigneur Mercier er zijn louter-godsdienstig gezag bij
inboet. Hijzelf is evenzeer gebonden door den wil der katholieke partij, als het
geringste Kamerlid. En mag het waar zijn, dat de regeering door de bisschoppen
wordt geregenteerd, even waar is het dat de bisschoppen niet vermogen boven de
politiek der regeering uit te rijzen. En gij weet hoe de regeering door den heer Woeste
werd verschalkt, die aldus ditmaal zelfs een Monseigneur Mercier in de boeien
sloeg....
Van eenige verandering in den toestand kan dus voor 15 April, dag der opening
van den Senaat, geen spraak zijn. En wat dan gebeuren zal? - ‘Ik hou vol dat de
staking slechts een paar dagen zal duren!’, bevestigt mijn
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optimistische vriend. Er is echter reden om sceptisch te zijn.
N.R.C., 8 April 1913.

III
Brussel, 7 April.
Zullen wij dan weêr maar eens ‘verwerken’?
Want gij weet dat het een Belgische specialiteit, neen: een Belgische
natuureigenschap is, alles wat onder bevatting valt van welk zintuig ook, al wat wij,
ook uit boeken of van op schilderijen, aan beeld mogen ontvangen, zonder heel groote
inspanning, bij wijze van functie haast, naar zijn praktische bewerkstelling te voeren;
het te onthalen, te smaken, en vooral te verduwen zoo, dat zelfs de hardste keien
gaan eindigen met als koekebrood - of, Brusselsch gezeid, als kramiek - te gaan
smaken. Men kan ons voor 't oogenblik niet verwijten, aan struisvogelpolitiek te
doen. Men kan echter minder dan ooit ontkennen dat wij, op politiek gebied, magen
blijken te bezitten als die van struisvogels. Wij slikken maar alles; aanvankelijk
hebben wij er wel wat belemmering in den slokdarm door gevoeld, zoodat zelfs onze
redelijke vermogens gaande werden gemaakt; maar het verduwingsproces, het
onbewuste, het allesbehalve redeneerende verduwingsproces is ingetreden; wij
distilleeren, wij assimileeren, wij verwerken;
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en per slot zorgt er onze sterke en joviale gezondheid voor, dat wij in elk geval,
zonder den minsten twijfel, en zelfs met een maximum kansen van gunstigen uitslag,
profijt halen uit wat voor ons het ergste gevaar leek. Nergens geldt het ‘tout s'arrange’
meer dan in België; het is ten onzent een physiologische wet, waar de werkelijkheid,
de naakte feiten u onmiddellijk aan komen herinneren, zoo gij, redelijk mensch die
aan de logica gelooft, het een enkel oogenblik mocht vergeten.
Daar komt het verloop der voorbereiding tot de algemeene staking een nieuw
bewijs van leveren. Die staking moest, het spreekt van zelf, in allereerste plaats een
ramp zijn voor de wereldtentoonstelling te Gent. En éen der beste argumenten tegen
de algemeene staking was dan ook, dat zij die wereldtentoonstelling in den grond
zou boren, - als ik mij aldus uitdrukken mag. De heer Coppieters, voorzitter van het
stakingscomité, en tevens - gij wist het al - algemeen bestuurder der World's Fair,
werd dan ook, zoo te Brussel als te Gent, niet anders meer dan met danig-kwade
oogen bezien. Maar zie, nu is de heer Coppieters ineens komen verklaren: ‘Vrees
niet, mijn vrienden: ik heb er voor gezorgd dat de staking overal uit zal breken,....
behalve op de terreinen der Gentsche tentoonstelling, waar men zich het vel van de
handen zal blijven werken.’ En dit zal u misschien bevreemden vanwege den
voorzitter van een comité van algemeene staking; vergeet echter niet dat deze
stakingspraeses een tentoonstellingsdirecteur is, en... vooral een ‘verwerkende’ Belg.
Tweede verwerking die wij mogen vaststellen: de bestuurder van een kolenmijn,
beducht om het onderhoud der dieptewerken die in zijne onderneming worden
uitgevoerd,
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heeft zich leuk-weg gewend tot het plaatselijk stakingscomité, met de vraag om
negentig werklui, die van de stakingsverplichting zouden worden ontslagen. En het
comité.... heeft de vraag ingewilligd. In een mooie motie, door haar uitgevaardigd,
luidt het: ‘Overwegende dat de staking niet tegen de werkgevers is gericht’; en verder:
‘besluit dat de andere stakingsorganisaties tot plicht hebben, dergelijke vragen
welwillend in overweging te nemen.’ - Gij ziet, hoe wij alles ten beste overeen weten
te brengen. Men kan zich echter afvragen, wat er met dat systeem van de algemeene
staking gewordt. Maar dat is voor ons natuurlijk maar bijzaak; de hoofdzaak blijft
dat wij, met de zielereinheid van een pasgeboren lam ‘verwerken’.
Het heet zelfs, dat de koning, die zich te Laeken gevestigd heeft in zijn rustig park,
waar het mediteeren op den politieken toestand kinderspel wordt (ik weet het bij
persoonlijke ondervinding); het heet dat zelfs de koning bij het ‘verwerken’ een
handje toe zou steken. En ziehier op welke wijze.
Wat heeft, zal ik u maar eens vragen, de staking uitgelokt? De houding, nietwaar,
der regeering, althans naar socialistische opvatting. Zal de regeering die houding
veranderen? Men had het tot op gisteren nog verwacht en gehoopt. Maar verwachting
en hoop zijn ijdel gebleken sedert men weet wat gisteren Woeste op het banket der
federatie van de katholieke kringen te Ronse, en minister Van de Vijvere op het
banket der federatie van de jonge katholieke wachters te Brugge hebben verteld, en
dat kan samengevat in de formule: ‘De regeering kan geen anderen plicht hebben
dan de revolutionaire partij
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krachtdadig te keer te gaan.’ (Het zijn Van de Vijvere's eigen woorden). - De regeering
geeft dus niet toe; de stakers zullen het dus ook niet doen. Maakt men echter de
regeering onschadelijk, door ze eenvoudig af te zetten, dan heeft de tegen haar gerichte
staking geen reden van bestaan meer, en....
Deze redeneering zou, naar verluidt, de redeneering zijn geweest van koning
Albert. Eerst had men hem het inzicht toegeschreven, het politieke leven stil te leggen:
de grondwet legt hem het recht op, het Parlement voor eene maand te schorsen. Maar
dit zou in den toestand geen verandering brengen. Terwijl eene goede ministerieele
crisis....
Het kabinetshoofd, minister de Broqueville, was, gij herinnert het u, uit gaan
rusten... in Zwitserland. Hij bleef er tot voor een paar dagen, terwijl de koning al een
heel tijdje in Brussel terug was. Het was, gij zult het toegeven, geen gemakkelijk
middel om over een toestand te redekavelen, die zelfs mijn vriend de optimist als
ernstig beschouwt. Erger nog: minister de Broqueville is terug - maar werd door den
koning nog niet op verhoor ontvangen.... Niet dat de koning op baron de Broqueville
boos zou zijn: hij moet het met hem eens zijn aangaande de legerhervorming. Maar
in het ministerie van oorlog, zoo krachtdadig door minister de Broqueville in handen
genomen, wil het maar niet vlotten. Minister de Broqueville, die trouwens rust noodig
heeft - ik wil het graag gelooven! - zou naar de buitenlandsche zaken overgaan; een
generaal, een echte, zou aan 't hoofd komen van den oorlog; en.... ‘Indien wij van
de gelegenheid gebruik maakten’, zou de koning hebben gemeend, ‘om alles maar
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weêr eens op te knappen; om aan een nieuwen eerste-minister gelegenheid te geven
het verzoeningswoord te spreken, dat baron de Broqueville niet meer zeggen kan,
zonder zich-zelf te verloochenen; om aan de jong-katholieken, die, meerderheid in
hunne partij, de grondwetsherziening zijn toegedaan, de vrijheid terug te schenken,
die Woeste aan banden heeft gelegd?’....
Dit zijn natuurlijk maar geruchten, en de namen van de nieuwe ministers - Mélot,
Verhaegen, Tibbaut, allen voorstanders der kieshervorming, die met Carton de Wiart
en Renkin het kabinet uit zouden maken -, zijn uit de lucht gegrepen. Dat er echter
iets gebeuren moet, en binnen weinigen tijd, valt niet te betwijfelen. Dat tevens het
nieuwe ministerie jonger dan ooit zal zijn: de omstandigheden dringen het op. Zoodat
de heer Woeste, die op zulke geslepene wijze weêr de hand op het gezag had gelegd,
nog maar eens temeer van een kale reis zou terugkeeren.....
Allemaal maar geruchten. Maar de zekerheid haast, dat ook de koning aan 't
‘verwerken’ gaat. Zou mijn optimist dan toch gelijk hebben, als hij ons eene
algemeene staking van niet meer dan acht en veertig uren voorspelt?
N.R.C., 9 April 1913.
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Eene Waalsche etooging
Brussel, 6 April.
Er bestaat tegenwoordig in België - gij weet het - eene Waalsche beweging, en zij
heeft groot gelijk te bestaan. Hoe meer bij een volk het nationaliteitsgevoel ontwikkeld
wordt, des te sterker gaat het zich betoonen. Wil Wallonië met meer ijver zijn
heldhaftig of gemoedelijk verleden gaan bestudeeren; leert het zijne overleveringen,
zijne folklore, zijne kunst beter kennen, dan is het op weg een stambewustzijn te
veroveren, dat vooralsnog slechts sporadisch blijkt aanwezig te zijn, en gaat het
rechten en plichten beseffen, die het den durf en de doordrijvendheid, de fierheid en
de geestdrift, die in Vlaanderen heerschen, verzekeren zullen. Beters: de Vlamingen
winnen er ongetwijfeld de sympathie bij van hunne Waalsche broeders, want het
lijdt geen twijfel of eenzelfde streven wekt niet alleen verdraagzaamheid, maar tevens
belangstelling.
En daarom keuren wij, die weten wat Vlaanderen aan de Vlaamsche Beweging te
danken heeft, de Waalsche beweging goed. Maar op voorwaarde dan dat zij alleen
positief te werk ga, dat zij geen ander doel voor oogen hebbe dan zelf-ontwikkeling,
dan exaltatie der Waalsche volkskracht. En dit is ongelukkig niet het geval met de
Waalsche beweging, die in den laatsten tijd nogal veel van haar heeft doen spreken,
en daarom dit briefje uitlokt. Die Waalsche beweging is vooralsnog geheel negatief;
haar actie is tegen de Vlaamsche gericht, bijna bij uitsluiting van alle andere
bezorgdheid. Zij beoogt voor het oogenblik
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niet dan de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool tegen te gaan en de bestuurlijke
scheiding te bewerken, - eene dubbele handeling, waarvan ik niet inzie welk nut zij
voor de Walen afwerpen kan, en die niet wijst dan op haat en achterdocht, die geen
opbouwende hoedanigheden zijn.
Heden hebben de Walen gemanifesteerd. Al de anti-Vlaamsche bonden waren
opgeroepen om tegen de vervlaamsching der Gentsche universiteit in eene grootsche
betooging verzet aan te teekenen. Het getal der leden van deze bonden is blijkbaar
niet zeer groot. Of wel wenschen die leden niet, zich in het openbaar te vertoonen.
Of wel laat het voorwerp der verzetsbetuiging ze vrij koel. Althans, hunne opkomst
was niet groot, hun stoet eerder mager, en verder de aandacht en belangstelling der
Brusselsche bevolking gering. De Vlamingen hielden eene tegenmanifestatie, die
heel wat meer partijgangers had uitgelokt. Zij hadden misschien ongelijk. Het is
plicht, alle botsingen te vermijden, en, waar men vast kon stellen dat de Waalsche
geestdrift niet grooter was dan de Waalsche opkomst, hadde men beter gedaan zich
te onthouden en opstootjes te vermijden, die aan de betrokken zaak niet veel meer
dan kwaad kunnen doen.
Ik-zelf zou aan de betooging niet veel inkt hebben verspild, indien niet andermaal
gebleken was, op de vergadering, die het wandelingetje door de stad en het neerleggen
van kransen aan den voet van het herdenkingsmonument der revolutie van '30 volgde
- want de mannen, die de bestuurlijke scheiding vragen, zijn patriotten, die de
heldhaftige pogingen tot ontvoogding van het tweetalige vaderland niet vergeten -,
indien, zeg ik, op deze meeting niet een en ander werd verklaard wat voor de
Walen-zelf
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in de hoogste mate schadelijk is.
Het is voor de Walen schadelijk, te meenen, dat slechts in het Fransch eene hoogere
kultuur mogelijk is. Hooger onderwijs uitsluitend in het Fransch aan zelfs
Vlaamschgezinde Vlamingen, kan hun niet dan eene eenzijdige kultuur bezorgen.
Kennis van het Vlaamsch is daarentegen voor de Walen van het hoogste nut, vermits
het Nederlandsch hun op gemakkelijke wijze der Germaansche kultuur deelachtig
maakt. De vervlaamsching der Gentsche hoogeschool, verre van de Walen, die ze
thans bezoeken, uit te sluiten, zou hun integendeel toelaten zich in het Nederlandsch,
dat ze op het Athenaeum leeren, te bekwamen, en ze, benevens de hun eigene Fransche
kultuur, inwijden in de Germaansche. En dit is al een eerste bewijs dat de
vervlaamsching der Gentsche hoogeschool geenszins België, of althans het grootste
gedeelte ervan, door een Chineeschen muur van de wereldbeschaving af zou zonderen,
niet meer dan Nederland van de wereldbeschaving afgezonderd leeft.
Wat heel waar is: dat rassenhaat (eene vooruitzetting die evenals de vorige door
het liberale Kamerlid Neujean Jr. werd gedaan) voor een klein land als het onze,
waar wij elkander zoo noodig hebben, een echte ramp is. Hoe dit echter te doen
rijmen met bestuurlijke scheiding, die de hevigste uiting van rassenhaat is, die wij
ooit in België ondervonden?....
Andere bewering, van Destrée ditmaal: er bestaat geen nationale oplossing voor
de taalkwestie, want gelijkstelling van Vlaamsch met Fransch is eene krenking der
taalvrijheid, en voor die vrijheid zouden wij sterven... Ge ziet onmiddellijk het
sophisme in: de Vlaming heeft geen
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recht op eigen taal, omdat de Waal, wil hij in Vlaanderen eene bediening bekleeden
die hem in aanraking brengt met het eentalig-Vlaamsche publiek, de taal van dat
publiek moet kennen. Gij zult inzien hoe deze vooruitzetting alweêr schadelijk is
voor den Waal, die tegen een noodzakelijkheid, waar zijn bestaan van af kan hangen,
wordt opgeruid...
Het Fransch, zegt verder Destrée, is de eenige taal die door al de Belgen gesproken
wordt. Dit is, gij weet het, eene onwaarheid, vermits in het centrale, het tweetalige
Brussel, waar zooveel Fransch wordt gesproken en het Fransch voor deftige taal
geldt, eene meerderheid wordt aangetroffen van Vlamingen, die niets kennen dan
hunne moedertaal. Vol te houden, dat de Vlamingen, nuttigheidshalve, hunne taal
ten bate van het Fransch nu maar moesten opgeven, bewijst verder hoe weinig besef
Destrée bezit van het wezen eener taal, en weêr, hoe hij zijne landgenooten, de Walen,
benadeeligt en verblindt door hun het Fransch als alleenzaligmakend voor te houden...
Maar ik schei er uit. Ik wilde immers alleen aantoonen, op welke gewaagde gronden
de Waalsche beweging berust. Ik vind het des te meer jammer, dat Walenland aan
eigen ontwikkeling, aan meer bewustzijn, dringende behoefte heeft. Maar dit bereikt
men niet met de aangewende middeltjes.
N.R.C., 9 April 1913.
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De algemeene staking
I
Brussel, 14 April.
Ik heb het u al geseind: het begint als eene zeer deftige, althans zeer rustige, en - zou
men zeggen - haast feestelijke staking.
Het ‘décor’, de hooge lucht boven de bij beurte blank glanzende en dan weêr
grauwe gebouwen, doet meê: heel den ochtend is het een symbolisch tafereel geweest
van zondoorflitste wolkebotsingen. Op het oogenblik - drie en half ongeveer - dat ik
u mijn telegram opzond, dreigt het uitspansel een oogenblik met vlagen. Maar het
blijft bij enkele hagelstenen, en 't overige van den dag houdt het weêr zich goed. Zou
de hemel dan waarlijk met de stakers zijn? Eergisteren en gisteren bewees hij, zich
aan de Belgische perturbatie niet ongelegen te willen laten: wij hebben dagen van
sneeuw en hagel en wind gehad, die al even onaangenaam als ongewoon waren.
Hedenochtend mochten wij ons echter verheugen in wel onzeker, onrustig, men
hadde gezeid zenuwachtig, maar dan niettemin feestelijk weêr. Trouwens, de
doorgloeide wolketorens hebben zich strak gehouden. En wat ik vanavond, nu het
acht uur is geworden en u mijne eerste stakingsimpressies mededeel, na heel dezen
dag loopens door Brussel's straten, hoofdzakelijk in mijne herinnering hou, is een
alles behalve revolutionair, is een heel teeder beeld: onder de hooge, gele,
wisselvallige, maar feestelijke lucht, het luttele beeld van witte maagdekens, van
blanke eerste-communicantjes.
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Want het is gisteren eerste-communie geweest. En heden is het de dag der visites.
De meisjes zijn weêr in het neteldoek, het mat-glanzende, het lange neteldoeken
kleed gestoken; den sluier over de zedig-geloken oogen, loopen de miniatuur-bruidjes
door de straten der stad, aan de hand der opgezette moeders. In de voorsteden vooral
zijn zij talrijk. En het schouwspel is bijna ontroerend: die witte meisjes, die als 't
ware de staking inleiden.
En 't verloop van den dag heeft - het pleit voor de stakers - dien eersten, frisschen
ochtend-indruk niet vermocht te breken: blanke eerste-communiecantjes en
deftig-Zondagsche ouders. Want ook die stakers zien er Zondagsch-deftig uit. Zij
zijn waarlijk vol deftigheid en alles behalve uitdagend. De propaganda voor een
vredig verloop blijkt vruchten te willen dragen: zelfs in de streken, waar staken onder
de werklieden een klassiek middel tot verovering hunner rechten is geworden, is het,
naar luid der telegrammen, rustiger gebleven dan gewoonlijk in zulke omstandigheden.
En als het nu aldus maar blijven duren kan, dan zal niemand zich over de staking te
beklagen hebben.
Ik zeg: niemand. Zelfs baron de Broqueville niet.
Baron de Broqueville heeft zich in de laatste dagen dikwijls laten interviewen,
vooral - en het trok bijzonder de aandacht - voor buitenlandsche bladen. Het is bij
hem eene taktiek, zich niet gaarne te leenen tot de onbescheidenheid van Belgische
journalisten. De buitenlanders schijnen hem meer vertrouwen in te boezemen.... Nu
is uit al die interviews niet veel meer gebleken, dan wat wij allang wisten: de heer
de Broqueville is kiesher-
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vorming, mits binnen zekere vormen en in gegeven voorwaarden, niet ongenegen.
Hij is dezer dagen verder gegaan dan de uiting van deze genegenheid, - die sommigen
wel heel platonisch vinden: hij moet aan een Fransch confrère hebben gezeid, dat,
zoo de socialistische betoogers waarlijk kalm weten te blijven, zij heel wat zullen
gewonnen hebben voor de zaak, die ze voorstaan. En uit die woorden hebben de
Belgische optimisten, de Belgische ‘verwerkers’, zooals ik ze in mijn laatsten brief
noemde, afgeleid, dat minister de Broqueville deze staking heeft gewenscht. Men
zou thans weten, waarom hij er zich niet tegen verzet heeft. Hij kon ze, door het
spreken van een enkel woord, onnoodig maken. Dat woord heeft hij niet willen
zeggen, want... hijzelf had de staking noodig. En het verklaart zijne houding evengoed
als die van den koning: het krachtdadig maar vreedzaam, waardig en zelfbewust
optreden der werklieden zou een wapen zijn in handen van de regeering; als uiting
van den volkswil zou de staking het overtuigingsmiddel zijn, dat de weêrspannige
en reactionaire fractie der rechterzijde tot meer toegevendheid moet bekeeren. In
deze nieuwe phase van het tweegevecht Woeste-de Broqueville zal deze laatste den
eerste toevoegen: gij kunt het volk niet langer braveeren, dat zich voor 't eerst in den
lande, op zulke besliste en waardige wijze in de politiek mengt. Gij kunt mij dan ook
niet langer beletten, aan dat volk genoegen te geven, zoo niet rechtstreeks, dan toch
langs een omweg. En aldus zou de Broqueville zijne eigene inzichten, verijdeld door
een achterdochtig deel zijner partij, verwezenlijken. Zijn vertrouwen in de
verklaringen van de socialistische leiders, dat de staking zoolang mogelijk
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vreedzaam zou blijven, heeft hem per slot zelf gediend. Zoodat - ik zei het u daareven
- ieder bij de staking baat zou hebben.
Het zou ook uitleggen waarom de koning maar liet begaan, en niet werkdadig
tusschenkwam. Al zou van die tusschenkomst nu ook niet veel goeds zijn te
verwachten geweest. Die tusschenkomst kon, gij weet het, drie vormen aannemen.
Primo: de koning kon gebruik maken van een hem door de grondwet verzekerd recht:
hij kon de werkzaamheden van het Parlement voor eene maand schorsen. Het
kontingent moet echter nog gesteund door den Senaat, - en dit eischt spoed. En in
de Kamer dringt de bespreking van de legerhervorming. Waarom trouwens het
politieke leven stilleggen, wanneer in den Senaat zelfs van eene interpellatie over de
houding der regeering werd afgezien? Tot een gunstigen uitslag leiden zou zulke
schorsing dus niet. Zij kon integendeel verbittering wekken, en doorgaan, anderdeels,
voor vreesachtigheid.... Het tweede middel was: verwekken eener ministeriëele crisis.
Daar was wel aanleiding en gelegenheid toe. Maar was het niet gewaagd, er de
militaire hervorming voor op te geven? Hierin, immers, doet de heer de Broqueville
niet anders, dan de inzichten van koning Albert, weze het dan ook misschien in zeer
gematigden vorm, te verwezenlijken. Hij heeft er zich een goed deel zijner vrienden
tot vijanden door gemaakt. Hij heeft er de kans bij opgeloopen, zijn portefeuille neêr
te moeten leggen. In zulke omstandigheden kon de koning hem moeilijk verloochenen;
temeer daar de legerwet voor 't oogenblik van grooter, vooral rechtstreekscher belang
kan zijn dan de kieshervorming, hoe sympathiek deze ook aan den vorst moge
wezen.....
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Er bestond een derde middel om de staking onnoodig te maken: de ontbinding van
het Parlement. Maar behalve dat deze maatregel slechts in uiterste gevallen kan
worden getroffen, namelijk als de regeeringspartij hare onmacht bekent, kon hij in
voorkomende omstandigheden onmogelijk gebruikt, vermits zulke ontbinding niet
geschiedt dan bij mede-onderteekening van minstens één minister. En wie, onder de
ministers, zou zich zulken kaakslag toedienen, enkele maanden nadat de regeering
hare meerderheid, dus hare macht, aanzienlijk zag versterkt?...
De koning kwam dus niet tusschen. En op den avond van dezen eersten, deftigen
en rustigen stakingsdag geven dezen, die hunne laatste hoop in hem hadden gesteld,
hem bijna gelijk. Want kan alles rustig blijven als het heden was, dan zal de staking
de uitslagen opleveren die ieder, 't zij openlijk, 't zij in petto, wenscht.... buiten den
heer Woeste en zijne schaarsche aanhangers...
Om nu voor nog een oogenblikje op de feiten zelf terug te keeren; ik seinde u dat
het uitzicht der stad is als bijna iederen Maandag. Men hadde eenige roering verwacht
in volkswijken als b.v., Molenbeek. Die roering is gebleken niet meer dan
opgewektheid te zijn. Het ging er wat drukker toe in de omstreken van het Volkshuis
dat, met zijne geloken blinden, een nogal geheimzinnig uitzicht had aangenomen.
Maar behalve dit ziet het er hier als elders Zondagsch uit, zonder meer. Nergens wat
maar eenigen schijn van uitdaging, van oproerige stemming aannemen zou. Alleen
wat Maandagvierders maken zich over de staking druk. Ik ontmoet er eenen, op jaren
al, die vier decoraties draagt, en energisch sakkert: ‘Weg met de socialisten! Weg
met het gouvernement!’ Waarmede de man zijne
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volkomende onafhankelijkheid bewijst.... Verder kom ik voorbij een Italiaanschen
orgeldraaier, die eene hakkelende ‘Marseillaise’ maalt. Een paar werklui, eenigszins
aangeschoten, heffen schreeuwerig den revolutionairen zang aan. De verschrikte
orgelman staakt onmiddellijk zijn spel, en... gaat het ‘God save the King’ aan het
drenzen. De geestdriftige zangers zien mekaar verbaasd aan, lachen, en... zingen
‘God save the King’....
De stakers zijn, vooral in de mindere fabrieken, niet zoo talrijk als men had
verwacht. Een fabrikant, die honderd twintig werklieden gebruikt, vertelde mij
vanmiddag: ‘Zaterdag had ik mijne mannen verklaard, dat ik, voorstander van zuiver
algemeen kiesrecht, hun bij het staken volle vrijheid liet. Hedenochtend was geen
enkel werkman afwezig. En nochtans, op gewone Maandagen ontbreken er altijd een
twintigtal.’
Dit geeft de stemming aan, die, althans te Brussel, onder de werklui heerscht.
Ofwel doen zij niet meê; ofwel zijn zij overtuigd, dat er niet de minste reden bestaat
om uitdagend of brutaal op te treden. En als de verdedigingsmiddelen der regeering
- gendarmes en soldaten - zich nu maar even vredelievend betoonen, zal de staking
een gelukkig verloop hebben en allicht minder duren dan men denkt. Men heeft
gesproken van vier, vijf weken. Maar anderdeels meldt men, dat een nieuw
socialistisch congres tegen den 20sten reeds zou bijeengeroepen worden, dat misschien
wel tot schorsing der staking zou leiden.
Dit zal natuurlijk afhangen van de houding der regeering. Het schijnt vast te staan,
dat zij morgen, bij de zitting van den Senaat, niet zal aangesproken worden. Maar
in de Kamer, die Woensdag hare werkzaamheden hervat,
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kon het natuurlijk anders vergaan. Hierover is echter niets met eenige zekerheid te
voorspellen....
Aldus, met verbazende kalmte, is deze staking, die velen met verschrikking had
geslagen, begonnen. De daareven verschenen avondbladen, die nieuws geven tot op
vijf, zes uur, melden ook voor de provincie niets bijzonders. Het kan goed gebeuren,
dat de staking de volgende dagen meer uitbreiding neemt. Er bestaat echter hoop en
kans, dat zij rustig blijft als heden. Het zij zoo!
N.R.C., 16 April 1913.

II
Brussel, 15 April.
Lezer, mijn titel liegt. De staking is niet algemeen, op verre na niet. In drie provincies
op negen - Namen, Luxemburg, West-Vlaanderen, - is er nauwelijks spraak van.
Slechts in één enkele provincie - Henegouw - heeft ze de meerderheid der werklieden
meegesleept. In centra, waar zij overweldigend moest zijn, heeft zij de leiders
teleurgesteld: bij Cockerill, te Seraing, zijn meer dan de helft der werklieden aan den
arbeid gebleven; in Antwerpen waar de crisis bijzonder hevig moest zijn, bemerkt
men er, wordt verzekerd, van heden af veel minder van. Er wordt gerekend, dat er
in België ongeveer een millioen handarbeiders zijn. De socialistische cijfers geven
drie-
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honderdvijftig duizend stakers op voor geheel het land. Niet meer dus dan een derde
in het geheel.
Neen: de staking is niet algemeen. Trouwens, wie had het ooit gedacht, wie heeft
het ooit gevreesd, wie heeft het ooit durven hopen? Zeker, het aantal der stakers is
vooralsnog beneden de verwachtingen, zoo bij voorals bij tegenstanders. Dat zij
indrukwekkend blijft, en eene machtige uiting van volkswil, valt echter niet te
loochenen. Zij is niet de ‘levée formidable des masses’, waar Le Peuple van gewaagt;
haar te willen verminderen tot eene erbarmelijke mislukking, tot het ‘piteux fiasco’,
waar de gouvernementeele XXe Siècle van spreekt, is echter niets dan onzin. Het
woord is trouwens dubbel ongelukkig bij een blad, dat zou moeten weten welk
voordeel minister de Broqueville uit de staking kan, en vermoedelijk zal, trekken (ik
wees er u gisterenavond op); het is verder niet minder dan eene uitdaging, dan eene
snoeverij die de staking geweldig zou kunnen maken, terwijl ze vooralsnog zoo kalm,
zoo deftig, en daardoor reeds imponeerend blijft. Men moet thans minder dan ooit
de werklieden ophitsen: daar zorgt de honger wel voor, zoo de staking moet blijven
duren, - hetgeen, wij hopen het uit den grond des harten, onnoodig moge blijken of
althans vermijdbaar... Neen: noch ‘formidable’, noch ‘piteux’: beperkt zooals zij het
- gelukkig! - in vele streken is; vreedzaam zooals zij zich voordoet en - hopen wij!
- moge blijven, legt zij voldoende getuigenis af van meer bewustheid dan men hadde
verwacht, en het is naïef of oneerlijk, het te ontkennen.
Trouwens, juichen of smalen, het eene is al even misplaatst als het andere. Men
bedenke welke armoede

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 6. Nieuwe Rotterdamsche Courant januari 1913 - november 1913

223
voor de deur staat van ruim driehonderdduizend menschen, waaronder, men vergete
het niet, er velen zijn, die tegen hun zin staken! Noch pochen, noch grijnslachen:
men moest, voor als tegen, eerder blij zijn dat het aantal stakers niet grooter is. Het
is trouwens al groot genoeg; het is heden al vergroot - te Gent met tien ten honderd
-; en het is ruim voldoende om te betuigen wat het betuigen wilde. Werd zij van
morgen af geschorscht - hetgeen helaas niet zal gebeuren! - dat zou de staking volstaan
om uitwerking te hebben. Het is niet te verwachten, dat het referendum, dat morgen
de heer Lorand in de Kamer zal voorstellen, zal aangenomen en bewerkstelligd
worden. Maar dat referendum is er ook niet meer noodig. De regeering zal zich
misschien beroepen op de geringheid, en zelfs op het rustig verloop der staking, om
in hare weigere houding te volharden. Wanneer echter volgend jaar eene nieuwe
verkiezing plaats moet hebben, zal zij ongetwijfeld aan de driehonderdduizend stakers
van heden denken. En dit is - wie durft het loochenen? - een mooie vooruitgang voor
de herzieningsidee, eene idee die den meesten ministers sympathiek is, zooals gij
weet, en die, bij deze vredige en waardige staking, niet dan in sympathie kan winnen...
Eene niet-algemeene staking, maar eene staking die algemeen-genoeg is. En eene
rustige, maar geenszins onverschillige staking. Wel kan men, en op goede gronden,
hare wettelijkheid betwisten; en van haar standpunt uit heeft de regeering misschien
gelijk, er niet op in te gaan. Dat de indruk bij elken objectieven beschouwer, bij elken
onbevooroordeelde van nu af aan voldoende bereikt is, valt echter niet te loochenen.
En daarom kan men niet
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genoeg wenschen, dat de staking... weldra gestaakt worde; dat het malaise niet langer
op de zaken blijve drukken, en dat het hernemen van het werk de arme huismoeders,
de vrouwen der stakers, van hunne zorg kome verlichten en haar de thans uitgewekene
of uitwijkende bloedjes van kinderen terugschenke.
Er is, gij weet het uit de telegrammen, vandaag niet meer gebeurd dan gisteren.
De beteekenis van dezen tweeden stakingsdag ligt dan ook niet op straat, en gij moet
ze ook niet gaan zoeken in de bladen. Het zijn de patres conscripti die voor ‘la scène
à faire’ hebben gezorgd. En het is veel beter geweest dan men verwachtte.
Wat men verwachtte: gij weet het. De socialisten namelijk zouden eenvoudig
mokken. Men zou de regeering, die zich te kwader trouw had betoond, negeeren. En
men zou beraadslagen over het legercontingent, zonder meer.
Eigenlijk is het anders uitgevallen, en veel minder vredig dan men van de senatoren,
op een paar na, bejaarde en bezadigde menschen, gewoon is. En het is zelfs een
liberaal, die de bel heeft aangebonden. Dat hij hierin gelijk had, bewijzen de feiten.
Het ging eigenlijk niet over de houding der regeering tegenover de stakers; het
gold vooral de vraag, waarom de Senaat tot op heden verdaagd werd. Gij weet, dat
hij reeds op 8 April moest samenkomen. Alle goede Belgen - en ook ik natuurlijk hadden gehoopt, dat de heer de Broqueville de gelegenheid te baat zou nemen om...
te herhalen wat hij voor een maand had verklaard, in wel wat ingewikkelde, maar
dan toch zeer begrijpelijke bewoordingen: ‘On causera’. Maar de heer de Broqueville,
neen: baron de Favereau, voorzitter van den Senaat (of is dat
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hetzelfde?) verdaagde tot op heden de Senaatszitting, - tot na het uitbreken der staking.
En nu heeft de heer Haurez geïnterpelleerd: waarom zijn wij niet samengeroepen op
achtsten dezer?
De heer Colleaux, uiterste linkerzijde, treedt bij. De socialisten verwachtten
werkelijk véél van die Senaatszitting. Eene motie had de staking stellig kunnen
beletten. De voorzitter, die verdaagde, krijgt dus feitelijk de verantwoordelijkheid
ervan op zijn nek.
- Natuurlijk, meent de liberaal Wiener. Er ligt zelfs een mooie dosis
zelfgenoegzaamheid in, de minderheid aldus te negeeren. Het is de Senaat over het
hoofd te zien, ham aan voorzitterlijke - of gouvernementeele? - luimen bloot te stellen.
Men heeft heel eenvoudig eigen verantwoording - die der regeering namelijk - willen
vrijwaren. Het verzoeningsgebaar wilde deze niet doen. Zij wilde, uit kiesbelang, de
staking uit zien breken. En daarom weigerde zij de gelegenheid te baat te nemen, die
de toestanden zouden hebben gezuiverd van alle misverstand. Zij heeft niet geaarzeld,
hierin haar-zelf tegen te spreken. Zij heeft eerlijke onderhandelingen gebroken en
naar den zin verdraaid op het oogenblik, dat zij voor den lande bevredigende uitslagen
zouden hebben. Zoodat ze iedereen eenvoudig heeft bedot. Het eerste wat uit hare
palinodie moest volgen, was de verdaging van den Senaat. Die verdaging is niet ter
eere van de regeering. En zoo het waar is, dat morgen de koning het parlementaire
leven zal schorsen, dan bewijst dit eenvoudig dat hij de gevangene is van de regeering,
neen: van den heer Woeste!...
Ik verhaast mij te zeggen, dat deze laatste bewering niet van den liberaal Wiener
uitgaat, maar van den socia-
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list Hallet. Die echter niets deed dan, op niet steeds kiesche wijze, aan te dikken.
Het antwoord van minister de Broqueville was der regeering niet gunstig. De
Senaat, zegt hij, is verdaagd geworden, omdat het Paaschvacantie was. Wat is er
heiliger dan Paaschvacantie? Gaat trouwens niet vertellen, dat ik ooit voorstander
ben geweest van grondwetsherziening. Daarom juist heb ik mij verzet tot het
samenstellen van eene commissie, gelijk Hymans ze wenschte: zij zou gevaarlijker
zijn geweest dan onmiddellijk de herziening in overweging te nemen. Bij platonische
wenschen en beloften wilden wij het overigens niet houden. Wij wilden niemand
bedriegen. En daarom hebben wij liever de staking zien uitbreken, dan dat wij
verklaringen zouden hebben afgelegd die niet zouden stroken met ons plichtsbesef.
De ordemotie, die de heer Coppieters tot besluit van het incident neerlegde, wijst
op het goede recht der werklieden, en stelt hunne macht vast. Hij vertrouwt erin, dat
de heer de Broqueville de interviews, die hij toestond, niet zal logenstraffen, en dat
het rustig en vlug verloop der staking bij hem welwillende en verdraagzame gevoelens
gaande zal houden.
De heer de Broqueville antwoordt, natuurlijk, niet. Mag men hopen, dat hij
inderdaad voort blijft meenen, dat kalm staken de verzuchtingen der werkliedenpartij
dienen zal?
N.R.C., 16 April 1913.
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III
Brussel, 16 April.
Overmorgen, 18 April, viert de Belgische arbeiderspartij een belangrijken verjaardag:
dien dag zal het juist twintig jaar geleden zijn, dat in de Kamer het cijnskiesstelsel
vervangen werd door het meervoudig stemrecht, dat de socialisten in het Parlement
bracht. Gij weet welke plaats zij er sedert 1893 hebben ingenomen. Hun gezag, dat
trouwens in de handen berust van enkele talentvolle mannen, is bij elke verkiezing
gestegen, in zooverre, dat het liberale element in de Kamer er gevoelig onder lijden
moet. Nochtans kan men bezwaarlijk zeggen, dat zij een waarachtig parlementaire
partij zouden zijn geworden. Hunne actie gebeurt te vaak buiten de Kamer; te dikwijls
voeren zij drukking van buiten uit, om te kunnen gelden als eene gedisciplineerde
staatspartij. Ten bewijze, nu weêr, deze algemeene staking, die een recht, verworven
en erkend op oeconomisch gebied, verplaatst op zuiver-politiek gebied, en aldus
moeilijk kan gebillijkt worden, wijl gevaarlijk voor een nadere toekomst. Want in
sommige, ook liberale kringen, gaat men vreezen dat dergelijke staking een systeem
wordt. Er kunnen talrijke redenen bestaan om ze uit te lokken, bijvoorbeeld het dalen
der Belgische rente. Zij kan uitbarsten om nieuwe belastingen of verhooging van
militaire verplichtingen. Het nationale leven, dat in de laatste tijden zoo heel makkelijk
niet meer is om te dragen, kan er gestadig storingen bij oploopen, die hinderlijk
werken op de welvaart zelfs van de socialistische betoogers. En het moet als
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gevaarlijk worden beschouwd, dat het demagogische strijdmiddel, dat thans, weze
het dan ook voor het goede recht, wordt aangewend, met aandringen blijft gepredikt.
Ik verhaast mij hieraan toe te voegen, dat vooral kalmte en waardigheid erbij
worden aanbevolen. Na de schipperende rede, die minister de Broqueville gisteren
in den Senaat uitsprak, mocht men heden meer woeling verwachten. Ik seinde u, dat
‘Le Peuple’ die rede integendeel op niet veel meer dan minachting had onthaald. Het
hoofdorgaan der stakerspartij wil blijkbaar eerst en vooral den vrede behouden en
vermijdt daarom ook al wat dezen storen kan. Zoodat men van eene verbittering, die
bij eene minder-gedisciplineerde en... meer geestelijk-ontwikkelde partij haast
onontkomelijk was, heden niets heeft bemerkt. In Brussel immers blijft volslagen
rust heerschen. De beurs - want het is heden beursdag - komt mij zelfs meer
geanimeerd voor dan verleden week, toen nog alleen het dreigement der staking
bestond. De stakers zouden gisterenavond voor het eerst op straat manifesteeren: het
is een uiterst kalme, niet zeer talrijke optocht geworden, waar men alleen aandacht
aan geschonken heeft, omdat er nogal veel vrouwen deel aan namen.
Nochtans neemt de staking de voorziene, hoe dan ook geringe, uitbreiding. In
Brussel, en ook elders, zijn het vooral gedwongen stakers, die het aantal betoogers
versterken. Vele fabrieken liggen immers stil, bij gebrek aan kolen en grondstoffen.
In tegenstelling met de loopende geruchten, gingen in Antwerpen de dockers niet
weêr aan het werk. Bij Cockerill te Seraing, waar gisteren de eerste, doch
onbelangrijke opstootjes plaats grepen, is het getal der stakers grooter geworden. In
de steen-
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groeven van Henegouw heeft men weliswaar het werk weêr aangevat; de
buurtspoorwegen in de kolenstreek hebben den dagelijkschen dienst hernomen; maar
in de mijnen en de metaalnijverheid blijft men met beslistheid staken. Te Charleroi
heeft de beweging zelfs eene gevoelige uitbreiding genomen. In Aalst, waar eene
nogal hevige verbittering tegen Woeste heerscht, gaat het minder goed dan gisteren.
En in Gent, waar sedert de Middeleeuwen het oproer eene bestendige geestesziekte
is, mag er zich aan verwachten, dat onlusten zich voor zullen doen.
Vooralsnog valt echter niets aan te stippen, noch in de hoofdstad, noch elders.
Zelfs de zitting der Kamer, die heden weêr bijeenkwam, is betrekkelijk kalm
verloopen. Wij zijn blijkbaar nog in een tijd van voorbereiding; waar het met de
staking heen wil, kan men nog niet bepaald zeggen. Het blijft zelfs nog onzeker, of
de koning de parlementaire werkzaamheid niet zal opschorten: eerst morgenochtend
zal de rechterzijde eene algemeene vergadering houden, waarop beslist zal worden,
of men ja dan niet de Kamer... staken zal. Velen meenen, dat het eene fout zou wezen,
nu de socialisten het er op verbazingwekkende wijze op aanleggen, het woord van
wijlen Beernaert te verwezenlijken: ‘Nous étonnerons le pays par notre modération.’
Maar van andere zijde vraagt men zich af, hoe minister de Broqueville zich verder
uit den slag zal trekken, nu het hem haast onmogelijk is geworden, op de verklaringen
van gisteren - in den Senaat - en op die van heden - in de Kamer - terug te keeren,
en blijk te geven van eene palinodie, die zeer zeker voor eene nederlaag, eene erkende
nederlaag, zou doorgaan.
Tenzij hij het referendum, dat door Georges Lorand
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werd voorgesteld, aan ging nemen.
Want op dat referendum begon het eigenlijk-belangrijke deel der Kamervergadering
van heden. Ik heb u Lorand meer dan eens voorgesteld: hij is een idealistische radikaal,
die vooral door zijn idealisme sympathie wekt. - ‘Wij beleven’, zegt hij, ‘beroerlijke
tijden. De regeering heeft alles gedaan, om onze hoop op verzoenende tusschenkomst
van harentwege te verijdelen. Men had op hoogen tusschenkomst gerekend. Echter
vooralsnog tevergeefs. Nochtans kan de tegenwoordige toestand niet blijven duren,
te meer dat sommige klerikale bladen ergernis aan het zaaien zijn. Eene oplossing
is dringend. Daarom verzoek ik den voorzitter der Kamer, bij dringenheid en van
morgen af de afdeelingen bijeen te roepen tot het onderzoek van mijn voorstel: een
referendum onder al de arbeiders van het land aangaande grondwetsherzieningen en
zuiver algemeen kiesrecht.’
Het is onmiddellijk opgevallen dat Schollaert, voorzitter der Kamer, hierop is
ingegaan. Men wist reeds dat Woeste het referendum niet ongenegen was. Toen
Schollaert de Kamer raadpleegde, bleek het dat de rechterzijde Woeste hierin volgde.
De regeering sprak geen woord. Maar morgen zullen de secties bijeenkomen, en wie
weet of in het referendum-voorstel het middel niet ligt, dat zelfs de regeering,
niettegenstaande hare halsstarrige houding, moet nopen.
Het is het gevoelen van Emile Vandervelde die na Lorand het woord neemt om
te herhalen dat de staking vredig wil blijven... zoolang het haar mogelijk zal zijn.
Waarna men de bespreking der legerwet opnieuw aanvat, onder het gegons der
gesprekken en het gebrek aan belangstelling
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van ieder.
Het is dan ook als eene verlichting voor heel de Kamer - een indruk dien wij allen
op de perstribune krijgen - als Hubin voorstelt, bedoelde bespreking maar voor
eenigen tijd te schorsen. Het hoort eerst en vooral den binnenlandschen vrede te
verzekeren; daarna blijft nog wel tijd over om aan den vijand van buiten te denken.
Men zou de bespreking der militaire hervorming bijvoorbeeld kunnen verdagen tot
binnen veertien dagen. En intusschen aan de regeering de gelegenheid geven nu maar
eerst flink met hare inzichten voor den dag te komen. - Destrée, in eene gloedvolle
improvisatie, dringt aan, al sleurt hij er ongelukkig de taalkwestie bij aan, die toch
maar weinig met de zaak te stellen heeft. - Anseele springt bij, en vertoont ons, met
zijn prachtig uitbeeldingsvermogen, heel het verloop der omstandigheden: ‘Ik heb
dezer dagen talrijke redevoeringen uitgesproken. Mijne stem is vermoeid. Maar gij
zult mij aanhooren! Gij stelt tegenover ons driehonderdduizend soldaten; wij zijn bij
de vierhonderdduizend stakers. Het zal, hoop ik, u tot nadenken brengen... Nimmer
beleefde ik geestdrift en geloofsgenot als tegenwoordig. Gij hebt gepoogd, het publiek
schrik aan te jagen. Maar het heeft niet gepakt. Want wie heeft tegenwoordig de orde
in hare handen: Wie is het die de orde verzekert? Wij! Gij hitst ons op: wij tarten u
uit door onze kalmte. Wij hebben alles beproefd om de staking onnoodig te maken;
gij echter hebt ze, wetens en willens verwekt. Wij zijn oprecht en moedig geweest;
gij, laf en dubbelzinnig. Wij zijn het leger der democratie, buiten de partijen om; gij
zijt de laatste teerders op versleten voorrechten. En gij bedoelt, ons uwe inzich-
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ten op te dringen? Gij meent er ons toe te kunnen dwingen u te volgen in eene wet
die den algemeenen dienstplicht oplegt, terwijl gij onze rechten met de voeten trapt?
Ik zeg het u: rekent er niet op. Gij daagt ons uit: wij antwoorden u door onze
geweldige macht. En leve de algemeene staking!’
De Broqueville wil antwoorden. Hij wordt op gejouw ontvangen, en gaat weer
zitten. En Hymans zet het standpunt uiteen der liberalen. ‘Ik zal de verdaging der
bespreking van de militaire wet niet stemmen’, zegt hij, ‘de gebeurtenissen in het
buitenland zijn te belangrijk, dan dat wij er ons niet op zouden voorzien. Ik vrees
echter dat de discussie niet oplevert, wat wij er van moeten verwachten. Niet alleen
de woelige omstandigheden waarin wij leven bemoeilijken de bespreking der legerwet:
ook de taalkwestie komt driften ontketenen, die eene bezadigde oplossing haast
onmogelijk maken. Wie echter komt vooral die oplossing verhinderen? De regeering.
Zij heeft alle bemiddelende daad afgewezen; hare houding wordt elken dag minder
toegevend; zij heeft teruggenomen wat zij beloofde. Waarom? Omdat zij hoopt, hare
socialistische tegenstanders tot geweldenarijen te verleiden, die haar toe zouden laten
ze op hare beurt met geweldenarijen te onderdrukken. Gij hoopt aldus het socialisme
in den lande uit te roeien. Gij vergaat dat het een natuurlijk gevolg is van het
industrialisme, en als zoodanig onuitroeibaar. - Ik heb, meer dan wie, getracht de
staking tegen te houden. Het is uwe schuld, regeering, zoo ik daar niet in geslaagd
ben. Gij, die de regeering der verzoening zoudt zijn geweest, gij zijt opgetreden als
opruiers, als opstandstokers. En met welk gevolg? Dat gij er des te spoediger
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het algemeen kiesrecht aan de arbeidende klasse zult te schenken hebben!’
Nog eenige bijtende en opgewekte woorden van Kamiel Huysmans - de strijdlust
der socialisten treft door zijne blijde opgewektheid - krijgt eindelijk de Broqueville
het woord. ‘Men verplaatst’, meent hij, ‘de verantwoordelijkheden: men verwijt ons
de staking, het werk van onze ergste vijanden, verwekt te hebben. Gij zegt dat ik ze
uit eigenliefde heb uitgelokt. Denkt gij dat ik zoo weinig waardigheid bezit, dat ik
hier in dezen zetel kon blijven zitten, zoo dit inderdaad waar was? Wij hebben uwe
eischen met uiterste welwillendheid onderzocht. Wij herhalen nogmaals dat wij het
meervoudig kiesrecht als onvoldoende beschouwen. Maar op 2 Juni heeft het
kiezerskorps ons zijn vertrouwen geschonken op eene minder dan ooit dubbelzinnige
wijze, en dat vertrouwen mogen wij dan ook minder dan ooit beschamen. In gewone,
normale omstandigheden zouden wij zeker uwe voorstellen in overweging hebben
genomen. Gij lokt echter ditmaal door obstructie onze weigere houding uit. In Juni
zijn wij gekozen geworden op een vast programma. Ik kan dan ook niet anders doen
dan te herhalen wat ik gisteren in den Senaat heb verklaard, en wat sedert verleden
jaar mijne gedragslijn is. Wanneer het land weêr kalm is, zullen wij zien wat kan
gedaan worden. Ik blijf bij mijn oordeel dat eene commissie tot eenmaking der
kieswetten goede uitslagen zou opleveren, ook voor uwe idealen. Ik herhaal dat dit
in mijne inzichten lag van den aanvang af toen ik die commissie voorstelde. Meer
kan ik voor het oogenblik niet zeggen.’
De rede van minister de Broqueville maakt, niettegen-
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staande de talrijke onderbrekingen, tamelijk goeden indruk. Het blijkt al uit de
daaropvolgende woorden van Vandervelde. ‘De regeering belooft ons dus eene
commissie, waarin, behalve de eenmaking der kieswetten voor gemeente en provincie,
ook algemeen kiesrecht voor de wetgeving ter sprake zou kunnen komen. Jammer
dat zij niet vroeger heeft gesproken, en op minder dubbelzinnige wijze. De staking
is in gang: de minister had ze kunnen tegenhouden door wat meer oprechtheid. Ik
weet wel dat hij de meester niet was. Men is hem de baas geweest. Thans komt hij
verklaren dat hij meer dan ooit den vrede wenscht. Hij weze toch duidelijk! Wij zelf
vragen niet beter dan hem te begrijpen. Maar hoe hem te volgen als wij niet inzien
waar hij heen wil?’....
- Minister de Broqueville dupliceert nog even, en daarmee loopt de vergadering
af. Met het oog op den algemeenen toestand kan men ze bevredigend noemen. Ik
kom er trouwens morgen op terug.
En deze derde dag, die slechter kon verloopen, besluit aldus op het status quo.
N.R.C., 17 April 1913.

IV
Brussel, 17 April.
Gij weet dat de onderscheiden mythologieën den regen-
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boog voorstellen als een teeken van peis en vreê. Toen wij vanmiddag het Kamerlokaal
verlieten, hing over Brussel de schoonste regenboog dien wij in jaren hebben gezien.
Helaas, het was ons een nieuw en beklagenswaardig bewijs dat de onderscheiden
mythologieën alle recht op betrouwbaarheid hebben verloren!....
Toen ik de Kamer verliet, en dien regenboog zag, dacht ik aan Byzantium. In het
decadentie-Byzantium was men sceptisch in zulke mate, dat men meer belang hechtte
aan de letter dan aan den geest. De regenboog had heden werkelijk vrede en
verdraagzaamheid kunnen beteekenen. Klerikale hoogmoed eenerzijds, socialistisch
sukses anderdeels, en spitsvondige discussie over bijzonderheden die op het gewichtig
oogenblik dat wij beleven waarlijk alle beteekenis hebben verloren, hebben hem
echter aan scherven geslagen. De discussie is Byzantijnsch geworden, - zonder
Byzantijnsche beleefdheid. En de staking kon zich intusschen, natuurlijk, uitbreiden.
Vandaag zijn honderden kinderkens naar Holland uitgeweken. Wij, middelerwijl,
houden het in de Kamer met spitsvondigheden. Wij nemen en wij geven. Wij vinden
ons-zelf bijzonder interessant. En er bestaat wel te verstaan geen reden om daarmee
op te houden...
Ik heb u geseind, dat de rede des heeren de Broqueville gisteren een gunstigen
indruk gemaakt had. Le Peuple, wiens bezadigdheid niet te ontkennen is in
oogenblikken die weliswaar voor het hoofdorgaan der socialisten vol
verantwoordelijkheid zijn, erkende er de diepgaande beteekenis van, maar vroeg zich
af, of men heden niet zou terugnemen wat men gisteren toegaf. En men kon inderdaad
vandaag reeds vaststellen, dat in de redevoering van den heer de Broqueville, zooals
zij in het analytisch verslag
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werd weergegeven, was geschrapt. terwijl er terecht op gewezen werd, dat sommige
gouvernementeele bladen wel wat heel snoeverig spraken over de ‘redplank’, die de
regeering aan de socialisten gisteren zou hebben toegereikt.
Van die redplank blijft heden helaas niet veel over. Men kan niet zeggen dat
minister de Broqueville zichzelf zou hebben verloochend. Maar men moet toch
vaststellen dat het tusschen hem en den heer Woeste bijna tot een vergelijk gekomen
is....
Maar laat ik komen tot een beknopt verslag van die Kamervergadering, die ik
daareven heb verlaten. Anseele, vechtgeneraal dezer staking, Garibaldi van eene
beweging waarvan hij het meest-talentvolle en minst-toegevende lid is, begint met
de goede gezindheid van den heer de Broqueville te erkennen. Deze, hij bekent het,
is verder gegaan dan vooralsnog het geval was. En hij laat veel hoopen. Eene besliste
verklaring heeft hij echter niet afgelegd. Laat hij dan toch duidelijk wezen! Is hij
tégen ons: hij zegge het. Is hij mèt ons: hij zegge het. Wil hij naast ons de oplossing
zoeken: hij zegge het ons....
Nauwelijks zijn wij zoover, of het Byzantinisme begint. Nog voor de bevoegde
en gedaagde minister aan het woord komt, acht de heer Braun het noodig, de houding
der burgemeesters tegenover de regeering uiteen te doen. Gij zult toegeven dat dit
voor het oogenblik niet meer dan een retrospectief belang had. Dat de heer Braun,
als burgemeester van Gent, zich genoopt voelde het woord te nemen, is te verklaren.
Maar waarom de groote beweging die wij vaststellen te herleiden tot plaatselijke en
persoonlijke
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belangen, tot spitsvondigheden vooral, die er minister de Broqueville moesten toe
verleiden, onmiddellijk de helft terug te nemen van wat hij gisteren had toegestaan?
Want nu klonk zijne verdediging: ‘In mijn onderhoud met de burgemeesters is geen
spraak geweest van kieshervorming voor de wetgeving. En wat ik persoonlijk
daaromtrent mocht denken kon de regeering niet verbinden.’
Vandervelde tracht de kwestie van af het bijzonder terrein weêr op het algemeene
te brengen. Het kan hier niet aangaan, op woorden te vitten; de zaak dient realistisch
aangevat. Heeft, ja dan niet, de regeering beloofd in hare voorgestelde commissie
ook het wetgevend kiesstelsel te bespreken of althans in overweging te nemen? En
zal de minister heden bevestigen wat hij gisteren heeft laten hopen?
En Paul Hymans dringt aan: na de zeer belangrijke woorden van gisteren, moeten
wij heden volkomen zekerheid hebben. Er is al te lang geschipperd. Thans geene
dubbelzinnigheden meer. Zegt eindelijk wat gij zeggen wilt, zonder verdere aarzeling.
Gij hebt een stap voorwaarts gedaan. Gaat gij er nu twee naar achteren doen, gelijk
de bedevaarders te Echternach? Weest dan toch duidelijk, als ik u bidden mag!
En de heer de Broqueville, die repliceert, is het allesbehalve. Het wordt weêr
Byzantijnsch. de beteekenis van beknopt Kamerverslag en van stenographie wordt
gewraakt. Alleen de ‘Annales parlementaires’ geven trouw relaas van het gebeurde.
Intusschen zijn zij nog niet verschenen... Trouwens, hebben wij, regeering, waarlijk
een stap naar de grondwetherziening gedaan? Maar de overgroote meerderheid die
ons hierheen stuurde heeft ons
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daartoe geene opdracht gegeven! Wij zijn weliswaar bereid erover te ‘praten’. Maar
toch niet terwijl onder de vensters van het conversatiesalon de stakers aan het huilen
en schreeuwen slaan, nietwaar? Want wij kunnen het dictatoriaat der straatbeweging
toch niet aanvaarden als opperste gezag! Het gezag, dat zijn wij toch! En wij hebben
immers tot plicht, dat gezag te handhaven!...
Aldus baron de Broqueville, die bij zijne vrienden grooten bijval inoogst. Het lokt
protest uit van Destrée, en een nieuw, en lang, colloquium tusschen hem en minister
Hubert over nogal persoonlijke aangelegenheden. Wij gevoelen ons weer in
Byzantijnsch atmospheer. De heer Franck, liberaal, vermag er ons nauwelijks aan te
onttrekken, al spreekt hij wijze woorden. De heer Woeste, klerikaal, vindt het echter
noodig, aan het debat alle verdere algemeene beteekenis te ontnemen. De
burgemeesters, meent hij, hebben misbruik gepleegd toen zij in Maart jl.
tusschenkwamen. Burgemeesters hebben met staatszaken niets te stellen. De
minister-president heeft dan ook volkomen gelijk gehad, zich aan hun invloed te
onttrekken. Wij zijn het dienaangaande met hem volkomen eens. Althans ik en hem
zijn het eens, meer dan gij zoudt denken. men wil ons scheiden: het zal vergeefs zijn.
En wat de kommissie aangaat die hij, neen: die wij hebben voorgesteld: zij zal
handelen over kiesrecht voor provincie en gemeente en over niets anders. Men heeft
ons hiervan willen doen afwijken. En men wil ons schrik aanjagen met eene staking,
die men voor algemeen wil doen doorgaan. Wij zien te goed in waar het ons heen
zou drijven, om hierop in te gaan. Uwe staking is trouwens niets dan eene
namaak-staking....
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En op dit oogenblik treedt de heer Woeste in bijzonderheden, die beneden zijne
waardigheid staan. De heer Woeste laat zijn huis binnen en buiten, laat zichzelf door
soldaten en politie bewaken. Het is natuurlijk zijn recht en bij een grijsaard als hij
te verklaren. Maar het is nog geene reden om zijne tegenstanders uit te tarten, zooals
hij het hedenmiddag met moedwil deed.
Zijne houding heeft natuurlijk gejouw verwekt. Hymans heeft er het kleingeestige
van aangewezen, en tevens de palinodie gewraakt der regeering, die zich telkens
maar laat bedotten door den ‘nootlottige man’, door ‘l'homme néfaste’ der katholieke
partij, zooals Woeste zoo dikwijls werd genoemd.
En....
Het is waarlijk zooals te Echternach: éen stap vooruit, twee achteruit.
De vraag blijft echter: is het een middel om de staking te doen blijven?...
N.R.C., 18 April 1913.

V
Brussel, 18 April.
Een verjaardag: het is - ik heb het u eergisteren al geschreven - heden twintig jaar
geleden dat ten onzent het cijnskiesstelsel vervangen werd door meervoudig kies-
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recht bepaald een democratische overwinning was. Men moet er zich eerder over
verwonderen dat het in een land, waar de democratische idee in al de partijen zulken
vluggen vooruitgang heeft gedaan, twintig jaren heeft kunnen duren. Wij, die een
land van ‘verwerkers’ zijn, moeten echter tevens een land van behoudsgezinden
heeten. Wij nemen alles graag aan. Wij zijn herbergzaam van aard: Dürer en
Guicciardini hebben het getuigd. Maar juist daarom blijven wij bij elke nieuwigheid
nogal kalm. Men steekt onzen geestdrift moeilijk aan. En wij laten ons niet
gemakkelijk tot geestdrift verleiden... omdat wij weten dat wij in elk geval zullen
eindigen met de nieuwigheid te verorberen, te verduwen, te verwerken.
Heel de lijdensgeschiedenis van den nu twintig-jarigen strijd voor zuiver algemeen
kiesrecht is er een nieuw bewijs van. Elke partij, ik herhaal het, heeft lengerhand het
princiep ervan in alle kalmte geassimilleerd. Iedereen is er vertrouwd mee. Nu en
dan is eene politieke aardbeving er ons aan komen herinneren, dat het waarlijk voor
ons iets ongewoons, iets werkelijk nieuws was. Dat de hervorming aanstaande is
weet thans ieder, en maakt er slechts in schijn eenige drukte om. Eigenlijk twijfelt
niemand meer, of zij is morgen eene werkelijkheid. En juist omdat men er zoo zeker
van is, juist omdat het niet anders kan, doet men aan verzet, - verzet dat binnen een
paar dagen alleen nog lijdelijk zal zijn, en twee dagen later zal keeren in toegeving.
Althans, de dag van heden - een verjaardag - laat het hopen. Want na de verfoeilijke
zitting van gisteren is de vergadering van heden in de Kamer zeer bevredigend
geweest. Bevredigend vooral voor de idee van de grondwets-
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herziening. Want het kan niet verzwegen: de regeering laat er van hare pluimen bij.
Toegevend eergisteren, gisteren meer dan ooit weigerig, strijkt zij vandaag weer de
vlag. Wij zullen de laatsten zijn om er haar den steen voor toe te werpen, omdat wij
weten dat het in België aldus hoort. Maar kunnen niet nalaten te betreuren dat zij
zich zoo gebonden acht tegenover de reactionaire kracht van een Woeste. Traditie
is ongetwijfeld eene mooie zaak; ze echter te eerbiedigen in zulke mate dat men er
eigen gezag, eigen waardigheid en tot eigen gezindheid toe bij in wil boeten, is echter
te ver gaan. Niemand heeft aan de vredelievende inzichten van baron de Broqueville
getwijfeld; men blijft, niettegenstaande zijne gestadige kenteringen, gelooven aan
zijne neigingen tot bewilliging; dat hij echter aldoor en telkens maar weer blijft
toegeven aan de hardnekkige halstarrigheid van eene fossiele minderheid zou
onverklaarbaar zijn... indien men niet wist dat de minister deze fractie noodig heeft
voor zijne legerwet.
Intusschen is het heden, zooals ik zei, een goede dag geweest. Gezel Hubin, die
vanmiddag het eerst aan het woord kwam, en wiens woord gewoonlijk van alle
dubbelzinnigheid is ontbloot, vindt er plezier bij, Woeste onder handen te nemen.
‘Gij hebt indertijd aan Diana Vaughan geloofd’, zegt hij; ‘heden echter loochent gij
de staking. Waarom? Omdat een gezag, dat te lang duurt, eindigt met blindheid, of
althans met verblinding. Die verblinding verleidt u tot het negeeren van de beweging
die wij in het leven hebben geroepen. Het gevolg zal misschien zijn dat gij er eene
beklagenswaardige verbittering door verwekt. Zoodat wij per slot, wij socialisten,
de echte en
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eenige behoudsgezinden zullen blijken. Behoudsgezind in den zin, dat wij
niettegenstaande alles den vrede willen behouden, zijn wij. Gij zult ons niet afbrengen
van wat onze plicht is tegenover de stakers. Uwe uitdaging zal niet dan negatieve
gevolgen hebben. Want wij weten dat wij niet anders dan overwinnaars kunnen zijn.
Wij doen er trouwens het noodige voor: het voorbeeld van Vandervelde, die er zijn
fortuin voor offert, is er een prachtig bewijs van. Maar wij weten ook welke onze
belooning zijn zal. Zie maar wat de groote mannen der regeeringspartij geworden
zijn: wie spreekt nog van een de Smet de Naeyer, van een Vandenpeereboom? Kan
vooralsnog een Woeste beters hopen, dan dat het land hem gauw vergeet? Hij acht
zich de geroepene der voorzienigheid. Hij moest inzien dat de voorzienigheid een
betere keus kon doen! Hij weze gerust: wij zullen ons verhaasten hem gauw in den
doofpot te doen. Hij heeft het volk over het hoofd gezien; het volk zal hem eveneens
over het hoofd zien. En dan bemerkt hij misschien, tot wat zijn hoogmoed hem
gediend heeft!’
Hubin heeft sukses. Maar het groote sukses van den dag zal voor den liberaal
Masson zijn. Zijn woord is heden meer dan dat van wie ook gewichtig. Hij
vertegenwoordigt de kolenstreek, het eenige deel van het land, waar de staking
werkelijk algemeen is. ‘Ik wil’, zegt hij, ‘nog maar eens een verzoeningsgebaar
wagen. Ik heb weinig hoop op slagen. Nochtans doe ik eene laatste poging. De heer
de Broqueville heeft immers gezeid, dat hij de deur op de grondwetshervorming niet
voor goed gegrendeld had. Hij heeft weliswaar zijn woord herroepen. Wij weten
echter onder welke drukking. En wij willen hem de beleediging
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niet aandoen, hem bij een Machiavelli te vergelijken. Wij laten aan zijne... vrienden
de eer der verantwoordelijkheid over zijne opvolgenlijke palinodieën. Heeft Helleputte
zelf het niet gezeid: ‘Als de heer Woeste zich met zijne vrienden bezig houdt, dan
is het om ze te overmeesteren of om ze te bekampen.’ De heer de Broqueville heeft
ongelijk gehad, zich Woeste tot voogd te kiezen. Thans kan hij aan de voogdij niet
meer ontsnappen; thans betaalt hij zijne kranigheid. En aldus wikkelt hij ons in een
zeer dubbelzinnigen toestand. Het voorstel-Hymans is niet ingetrokken. Het
voorstel-de Broqueville, tot eenmaking der kieswetten, is nog niet ingediend. Kon
het ons maar eenige hoop op eenige inschikkelijkheid geven, dan ware de staking
uit de voeten. Zelfs Woeste erkent dat het noodzakelijk de bespreking der
grontwetshervorming tengevolge zou hebben. Gij weet dat die bespreking in eene
dichte toekomst onvermijdelijk is. Nochtans volhardt gij in uwe koppigheid: gij wilt
van geen bespreking weten, en... maakt ons in het buitenland belachelijk, terwijl gij
het binnenland aan het ruïneeren zijt. Wij, liberalen, mogen zulks niet langer dulden.
En daarom stellen wij volgende motie voor: ‘De Kamer acteert, dat de regeering
verklaard heeft te willen beraadslagen, zoodra weer kalmte zal heerschen; dat de
kommissie tot eenmaking der kieswetten, het onderzoek of grondwetsherziening
gewenscht is, niet uit zal sluiten; dat men dit onderzoek tegen de verkiezing van 1914
zou voorbereiden.’
De rede van Masson slaat blijkbaar in. Men merkt het op de bank der ministers.
Woeste tracht eene motie van vertrouwen door te drijven, daar volgens hem het
voorstel van Masson niets anders inhoudt. Braun, de Gentsche burge-
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meester, vraagt dat de zitting voor een half uur zou worden geschorst, om te kunnen
beraadslagen. De socialisten ontsteken in woede, en willen een onmiddellijke
oplossing. Maar Hymans spreekt de bevredigende woorden: ‘De arbeiders hebben
zooveel tucht en zooveel waardigheid betoond, dat men van hen wat geduld kan
verwachten. Denkt er aan: binnen een half uur schenken wij misschien aan het land
de rust terug. Is een half uur niet voldoende, men wachte dan tot morgen.’
‘Laat ons wachten tot Dinsdag’, zegt de Broqueville. En men stribbelt wel tegen,
maar het is met een zucht van verlichting dat men het voorstel aanneemt.
Na de zitting hebben Masson, Hymans en de Broqueville een lang gesprek. Waarna
zij elkander hartelijk de hand drukken. Men heeft den indruk, dat tegen Dinsdag eene
oplossing van den toestand mag tegemoet gezien.... als Woeste maar weer niet
tusschenkomt. Na de vergadering hebben de liberalen zitting gehouden en zich
eenparig bij Masson gevoegd. De socialisten blijven de omstandigheden afwachten,
en zullen ongetwijfeld den vrede weten te bewaren. Zoodat het woord, het beslissende
en bevredigende woord, aan de rechterzijde is. Maar zal Woeste de bittere waarheden,
die hij heden te slikken kreeg, kunnen verkroppen?
N.R.C., 19 April 1913.
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Paul Janson †
Brussel, 19 April.
Op het symbolische oogenblik dat, juist twintig jaar nadat het cijnskiesstelsel
vervangen werd door het meervoudig stemrecht, dat een eerste stap naar algemeen
stemrecht was, de liberaal Masson in een grootsch gebaar hetzelfde algemeen
stemrecht, ditmaal zonder bijkomstigheid van fortuin of geleerdheid, voorbereidde,
sloot de eerste voorvechter ervan, de kampioen, die het in de Kamer lang voor het
optreden der socialisten verdedigde, voor goed de oogen. Paul Janson is vannacht
de eeuwigheid ingegaan. Men miste hem dezer dagen in de Kamer. Er ontbrak iets
aan het debat: zijn flink, ondubbelzinnig en hartstochtelijk optreden. De
drie-en-zeventigjarige grijsaard lag immers op het sterfbed....
De prachtige, de geestdriftige, de immer-jonge voorvechter van een halsstarrig
idealisme, is heengegaan, op een oogenblik dat hij zijn dierbaarste droombeeld
misschien had kunnen doen triumpheeren, op het oogenblik dat zijne afwezigheid
zeer zeker zal worden gevoeld, op het oogenblik dat hij er wellicht noodig was. De
eerbied, die ieder, ook aan de rechterzijde, voor zijne wijsheid, zijne ervaring en zijn
absoluut geloof koesterde, hadde de stemming van het voorstel-Masson kunnen
verzekeren. Zelfs de dubbelzinnigheid van een Woeste was tegen de oprechtheid van
Janson niet bestand. De man, de held, de ‘Waalsche Leeuw’ kon men voor een utopist,
voor een droomer, voor een dichter houden. En inderdaad, de politici van den dag
zijn heel wat praktischer. Maar dat het
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van dichters is, dat steeds de meeste kracht is uitgegaan, zal niemand loochenen.
Janson is de steunpilaar geweest van eene partij, die niet altijd rekening heeft
gehouden met de omstandigheden, die zich met te veel beslistheid geworpen heeft
in gewaagde avonturen; de progressistische fractie van het Belgische liberalisme kan
er de partij doen onder lijden hebben. Maar het blijft opmerkelijk, dat zij in die partij
hare inzichten heeft doen zegevieren. En dit grootendeels aan het onverwoestbaar
idealisme, aan de principieele zuiverheid van een Paul Janson: een ‘Prinzipiënreiter’,
die, door de scharen heen der tegenstanders, zijne medestrijders naar de victorie zou
leiden, en... moest sterven op het oogenblik dat er ging over beslist worden....
Kort, gedrongen, vroeger zwaar-gespierd, in zijn ouden dag echter
ascetisch-vermagerd - hetgeen aan zijn figuur allesbehalve schaadde - was hij in de
Belgische Kamer niet alleen een figuur, maar ook eene personaliteit. Het figuur
maakte even sterken indruk als dat van Beernaert en Woeste. Er leefde in dien man
een bestendige woede, een aangehouden wrok. Hij was als het verpersoonlijkt beeld
der achterdochtige rechtzinnigheid. Deze man kon zich vergissen; hij zag wel eens
over de omstandigheden heen, vergat de werkelijkheid voor het beeld dat hij er zich
van maakte. Liegen echter deed hij nooit, en een half-verzwegen waarheid was voor
hem eene leugen. En van die halsstarrige oprechtheid legde heel het figuur getuigenis
af. Op de breede en hoekige schouders stond het hoofd naar voren: onder het lange,
naar achteren gestreken haar het prachtig-koppige voorhoofd, de onderzoekende en
uitdagende oogen onder de borstelig-achter-dochtige brauwen; de slordige snor over
den nijdigen mond
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en het moedwillige, vierkante, snauw-grage kinnebak. De stuwende beweging van
't geheele lichaam was rustig, maar beraden. Aan de matig-roerende armen zaten
stevige vuisten. De stap was traag maar beslist. Deze grijsaard betoonde in zich eene
aldoor uitbarstende levenskracht. Hij deed zich, tot op het einde, geweld aan om niet
geweldig te zijn.
Dit ging natuurlijk niet zonder eenig romantisme. Kleinzoon van een romantischen
revolutieheld - zijn grootvader, een Franschman, week in 1793 naar België uit -, zou
hij de utopische tijden beleven van rijzend communisme. Aan de inzichten van zijn
twintigste jaar heeft hij nooit verzaakt. Althans, bij zich-zelf, voor zich-zelf bleef hij
een gepassioneerd regeerder der orde. Het ware hem onmogelijk geweest, behagen
te vinden in wat de algemeenheid voldoet, evenmin als hij er zou zijn in geslaagd,
zich een toestand te denken die hem behaaglijk ware geweest. Hij was een vechter.
En daarom ook had hij zich, onwillekeurig maar zeer opvallend, een vechtersuitzicht
gegeven. Meg mag zelfs zeggen dat hij er eene zeer persoonlijke strategie op nahield,
hetgeen dan ook zijne personaliteit als redenaar uitmaakte. Die personaliteit was niet
zeer ontwikkeld. Ze mag zelfs voor naïef doorgaan. Maar zij bleek steeds van
machtige uitwerking te zijn, en dat is het voornaamste.
Janson besteeg de tribune of het podium. Zijne rechtervuist drukte zwaar op de
voor hem staande tafel. De mond bewoog en het hoofd knikte met gewichtigheid.
Maar... men hoorde niets. De spreker, die over een machtig, hoewel ruw en niet
aangenaam geluid beschikte, wist aldus stilzwijgen en gespannen aandacht te
verwekken. Eenmaal zoo
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ver gekomen, knalde opeens de strot los, en men hoorde woorden als ‘considérable’,
‘inextricable’, ‘admirable’. Janson was een virtuoos van den a-klank. Hij imponeerde
erdoor op bijzondere, en zelfs bij sceptici, die zijne ‘manier’ kenden, overweldigende
wijze. Beter en meer dan wie heeft hij de macht van den klank bewezen; meer en
beter dan wie heeft hij er veroveringen mee behaald.
- Wij zullen hem niet meer hooren. De arme Waalsche leeuw, die in het laatste
jaar niets meer dan een schim was, zal niet meer brullen. Zijn gebrul, dat tot op de
laatste stonden indruk had gemaakt omdat het zoo grootsch en zoo oprecht was
gebleven, zal niet meer klinken. En hij is heengegaan, op het oogenblik dat hij, was
het dan ook voor het laatst, had moeten brullen.
Dinsdag zal men echter aan hem denken. Hooren zal men hem toch, wanneer men
over de motie-Masson zal moeten stemmen. Misschien hoort men hem zelfs beter,
dan zoo hij zelf gesproken hadde. En aldus zal hij tot na zijn dood invloed hebben
uitgeoefend in eene zaak, die de dierbaarste is geweest van zijn lang, hartstochtelijk
en overweldigend-idealistisch leven.
N.R.C., 21 April 1913.
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De algemeene staking
VI
Brussel, 22 April.
Ik kom uit de Kamer met een nog popelend hart. Wat men ook doe, hoe men
‘aangepast’ weze, hoe goed men wete wat parlementaire redevoeringen aan negatiefs
bevatten: sommige dagen is het haast onmogelijk zich objectief tegenover de feiten
te plaatsen, zich niet meê te laten sleepen door wat men gevoelt oprechtheid en
noodwendigheid te zijn. Zulk een dag was het Vrijdag reeds; hedenmiddag was het
mijn schoonste Kamerdag. Ik die al veel heb weten gebeuren in de zeven jaar dat ik
viermaal ter week naar onze Kamerleden bijna geregeld ga luisteren, ik heb meer
dan ooit, al kende ik al de trucs van al de acteurs, al ben ik op de hoogte van al de
leugens die hier gebruikelijk zijn, - ik heb genoten, smartelijk genoten, met al mijne
zenuwen genoten; en deze zitting is eene der gevoeligste intellectueele emoties van
mijn leven geweest.
Het is nochtans alles veel kalmer verloopen dan iemand hadde gedacht. Wèl de
Kamer der groote dagen; al de tribunes, ook die der anders koele diplomatie en die,
verplicht leêg, van het hof, meer dan vol. Toen ik halftwee aankwam, verdrong men
zich aan den ingang der Kamer. Dames, die kaarten hadden voor de voorbehouden
plaatsen der quaestuur en van het voorzitterschap, hadden tranen in de oogen omdat
zij vermoedelijk niet zouden toegelaten worden, daar alles bezet was. En het
logenstrafte de meening van dezen, die gelooven, dat er voor politiek in België geene
belangstelling bestaat bij diegenen, die
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er niet rechtstreeks in betrokken zijn!
De belangstelling was voorzien. Zij kan aangewakkerd geweest zijn door het
solemneel stilzwijgen, waar de rechterzijde zich sedert eergisteren in gewikkeld had.
Ik seinde het u: Vrijdag en Zaterdag ging de gouvernementeele pers meê: zij steunde
de motie-Masson; zij was zeker, dat deze motie de gewenschte bevrediging bracht.
Van Zondag af echter slikte de pers hare tong in: de provinciepers had gesproken.
Zij bracht het oordeel der bisschoppen, der gentlemen-farmers, der
plattelandsnotarissen. In Brussel is men licht toegevend, omdat men de eigenlijke
politieke actie van dichterbij en met meer geoefende oogen ziet. Maar in de provincie
rekent men hoofdzakelijk met eigen kleine belangen af, en, daar de regeering eveneens
voor een goed deel af te rekenen heeft met die belangen, is zij zeer geneigd eraan
toe te geven. In oogenblikken als deze, die wij beleven, is het natuurlijk eene
zwakheid; in andere omstandigheden kan het eene weêrgalooze sterkte zijn. En
daarom juist zwegen de Brusselsche bladen, die de rechterzijde zijn toegedaan. Zij
wachtten op de beslissing der Kamerleden, die van de provincie afhangen. Zij kwamen
met geen beslist oordeel voor den dag dan op het oogenblik, dat zij wisten wat in de
vergadering der rechterzijde hedenochtend gebeuren zou.
Wat gebeuren moest, wat gebeurd is: gij hebt het kunnen lezen in mijne
telegrammen. Men verzekert mij, dat bewuste vergadering nogal woelig is geweest.
Het kan mij niet veel schelen, nu ik weet dat de omstandigheden bevestigd hebben
wat ik sedert Vrijdag heb aangekondigd: geheel de rechterzijde sluit zich bij de
motie-Masson aan, mits een wijziging en een toevoegsel.
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En het heeft ons de zeer waardige, de uiterlijk zeer kalme, de innerlijk
gespannen-koortsige, en in een woord historische vergadering bezorgd, die wij
daareven verlaten en niet zoo gauw vergeten zullen.
Het is begonnen met den lof van Paul Janson. Meer dan ooit, krachtiger dan ooit,
overtuigender dan ooit heeft Janson dezer dagen eene rol in de politiek van zijn land
gespeeld. Misschien wel, omdat het helaas eene zwijgende rol moest zijn. Janson,
machtig redenaar en bij atavisme stormram en ruitenbreker, heeft weleens zijn eigen
ruiten ingeslagen en ongelukkige bokkesprongen gemaakt. Menschen die van orde
houden, heeft hij daardoor van zich afgewend: de geschiedenis van het Belgische
liberalisme bewijst het. De laatste daad van Janson is er echter eene geweest van
bewonderenswaardige soberheid: ik zeg het zonder ironie. Hij wist wel dat zijne
begrafenis eene apotheose kon zijn: hij heeft voor alle eerbetuiging bedankt. De
officieele begrafenis, waar hij als minister van state recht op had, kon voor de stakers
eene gelegenheid zijn om met beslistheid te manifesteeren voor het denkbeeld, dat
heel zijn leven gedragen en geleid heeft: zij is verloopen, die begrafenis, in alle stilte,
zonder dat éene redevoering werd uitgesproken. De ergernis, die eene stakersbetooging
in sommige kringen had kunnen verwekken, keerde aldus in ontzag en in eerbied.
En zoo was de schim van Janson hedenmiddag onder de Kamerleden, zonder dat
iemand er eenige woede, eenigen wrok, eenigen wrevel om gevoelen kon.
Janson wordt, in edele en doorvoelde woorden, herdacht en geloofd door voorzitter
Schollaert; door minister de Broqueville, die het gelukkige beeld vond: ‘zijn vaardige
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tong trof altijd, maar zijn groot hart belette ze te kwetsen’; door Van Marke;
Lemonnier in naam der Brusselsche liberale bank; door Hector Denis, die namens
de socialisten voor zijn overleden broeder in onsterfelijk idealisme diepe en grootsche
woorden vindt; door Woeste, die spreekt van ‘grand talent’. Men loot de commissie
uit, die den opvolger van Janson in zijn geloofsbrieven zal onderzoeken. En dan...
valt de groote, de haast angstige, de haast vrome stilte in.
Voorzitter Schollaert leest de motie voor waar de rechterzijde het hedenochtend
eens op is geworden. Zij wordt voorgesteld door een lid der reactionaire fractie: door
oud-minister Liebaert. Zij doet niets dan de motie-Masson amendeeren, in dezen zin,
dat zij niet alleen de verklaring des heeren de Broqueville in dato 16 April, maar ook
die van 12 Maart en die van 17 April goedkeurt... Vrijdag had men de motie-Masson
‘het ei van Columbus’ genoemd: ziehier een nieuw ei van zelfden oorsprong. De
heer Liebaert heeft waarlijk iets prachtigs gevonden: onmogelijk den heer de
Broqueville nog in tegenspraak met hem-zelf te stellen, als men goedkeurt al wat hij
ooit gezeid heeft. De motie-Liebaert houdt nog iets anders in: de afkeuring der
algemeene staking. Die afkeuring hadden de liberalen allang en met uitdrukkelijkheid
uitgesproken. Zich tegenspreken kunnen zij ditmaal niet. En zij hebben het dan ook
niet gedaan.
Het is verder heel kalm verloopen. De heer Liebaert, met zijne gewone drukte, die
niet ver draagt, heeft van zijn amendement een lof gemaakt, dien het niet behoefde.
Met groote waardigheid heeft Masson het amendement aanvaard, al wenscht hij niet
in te gaan op loochening van
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de kracht der zoo bewonderenswaardig-vreedzame staking. Hiervoor dankt hem
Vandervelde, die voorstelt de motie-Liebaert te splitsen, wat aangaat de afkeuring
der staking en er voorzichtig bijvoegt, dat hij niet instaat voor het hernemen van den
arbeid. Op eene stem na - die van baron de Broqueville, die zich al te dicht in de
zaak betrokken acht - neemt de Kamer het eerste deel der motie aan; het tweede deel,
dat de staking afkeurt, wordt aangenomen met 124 stemmen, tegen 39, en 12
onthoudingen van radikalen. Op voorstel van de Broqueville wordt de vergadering
gesloten en...
En bij dit koel verslag zult gij misschien denken, dat ik hierboven overdreef toen
ik sprak van eene emotievolle en onvergetelijke zitting... Maar ik had u eens in mijne
plaats willen zien!
N.R.C., 23 April 1913.
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De tentoonstelling te Gent
I
Brussel, 22 April.
Ik heb van de schorsing der vijandelijkheden, die in dezen stakingstijd de Kamer ons
aanbood, gebruik gemaakt om Zondag een eerste bezoek te brengen aan de Gentsche
wereldtentoonstelling, die Zaterdag door den koning zal worden ingehuldigd. Of
liever: een eerste bezoek was dit niet; verleden jaar immers gaf ik u verslag over de
hartelijke ontvangst, die de ijverige inrichters aan de pers van alle landen hadden
voorbereid, en van andere hand kondet gij hier eveneens vernemen over
uitgestrektheid - niet minder dan honderd-vijf-en-dertig hectaren - en ligging der
terreinen, waarop de expositie aan het verrijzen was. Maar van de expositie als
zulkdanig kon toen nog nauwelijks spraak zijn, en wij moesten tot dezer dagen
wachten om er u eenig idee van te geven.
Niet dat ze kant en klaar zou zijn. Helaas, ook hier blijkt het, niettegenstaande de
bestgemeende beloften, eene onmogelijkheid, welke worldsfair ook tegen den dag
harer opening gereed te hebben. Wel staan er bijna al de gebouwen, al valt er aan
sommige nog heel wat te doen. Maar langs binnen is het haast overal nog volkomen
leeg, in dezen zin, dat men er niets te zien krijgt dan kisten. De staking heeft het
inzenden der waren veel vertraagd, al is er nu men weet dat zij vreedzaam verloopt,
in de afgeloopen week heel wat ingekomen. Het meeste echter ontbreekt nog, en tegen binnen nog slechts vijf dagen zou alles moeten geplaatst zijn!....
Intusschen werkt men druk, zelfs dezen Zondag. Om de
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arbeiders die, op honderdvijftig na, allen aan den arbeid zijn gebleven, zoo weinig
mogelijk te storen, heeft men den uitstekenden maatregel genomen, niemand op de
terreinen toe te laten; zelfs de abonnenten moeten buiten blijven, en geen journalist
wordt toegelaten, zonder dat hij door achterdochtige oogen wordt gevolgd. Sommige
afdeelingen, om rustig te kunnen doorwerken, hebben de hun toegewezen ruimte
geheel met planken afgemaakt, zoodat alle onbescheiden blik is geweerd. Dat ik u
dus vooralsnog over het tentoongestelde zoo weinig schrijf, moet gij mij dan ook
vergeven.
Over de gebouwen echter, kan al een en ander met meer preciesie worden
medegedeeld. Langs de drassige, nog ongeplaveide wegen, langs de rails, waar de
wagonnetjes over vliegen, over de hoopen steen en de stapels planken heen, heb ik
het geheel geschouwd. De revue-passeeren voor het front der gaanderijen en
paviljoenen heeft niet minder dan twee uur ingenomen, zonder dat ik haast een
oogenblik heb stilgehouden; hetgeen u een denkbeeld geeft van de uitgestrektheid
van de zich uit beide zijden van het hoofdgebouw breidende gevels. En wat bij dat
wandelingetje eerst en vooral is opgevallen is de zeldzame logica, de
bewonderenswaardige eenvoud van den aanbouw. Dit is eene tentoonstelling om
zich onmiddellijk gezellig thuis in te gevoelen, hetgeen eene niet geringe eigenschap
is. In Brussel lag alles verspreid. Na maanden bezoek kon men nog zijn weg verliezen
in den doolhof der paleizen en paviljoenen, alle door mekaar. In Gent daarentegen
heerscht volkomen orde, die daarom geenszins de verscheidenheid uitsluit, en alleen
een gevoel van gerustheid geeft, van iets definitiefs, dat anders doorgaans bij
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tentoonstellingen ontbreekt.
En ook de algemeene stijl der door den hoofdarchitect Oscar van de Voorde
ontworpen gebouwen is niet de gewone, wufte, hier al te pompeuze, daar al te
rammelige tentoonstellingsstijl. Ik kan aannemen dat sommigen er zich aan ergeren:
deze Louis XVI, op zijn Weensch verwerkt en lomper gemaakt, wat al te wit, hier
en daar wat al te buitenissig geornamenteerd, en waar in geen enkel deel der expositie
van afgeweken is, wordt door enkele vervelend gevonden en van eene nogal
goedkoope distinctie. Dat hij echter, van bij den ingang, imponeert, valt niet te
betwisten. Hij imponeert zelfs misschien wel wat heel veel, wat al te veel door een
gebrek aan perspectief. De groote, zeer hooge dom, geflankeerd door twee reuzige
pylonen, bewaakt als het ware door zes mastodontische dieren: twee stieren, twee
buffels en twee woudossen, staat wel eenigszins te dicht aan de straat om het
gedroomde uitwerksel te hebben. Is men er echter doorheen - langs binnen heerscht
eene heerlijke gulden verlichting, - en komt men aldus in den binnentuin, die, tusschen
de bestuursgebouwen en de eerste afdeelingen in - de Engelsche links, de Fransche
rechts - naar het groote middengebouw leidt, dan blijft men verrast door eene
beminnelijke staatsie, die niemand loochenen kan. Van nu af aan bloeien in de perken
prachtige roode tulpen. Tegen de gevels aan zijn het gele en donker-felpen anjers
die, in de heerlijke lentelucht, te geuren staan. In 't midden rijst Ros Beyaart en de
Vier Heemskinderen (het valt op dat, bij de ornamenteering, symbool der Gentsche
stoerheid, overal stieren en hengsten zijn aangewend). Achteraan komt de groote
vijver, die echter nog droog ligt, maar waaromheen
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eveneens naakte vrouwefiguren, waaronder waarlijk schoone, stieren en paarden
berijden. Vlak voor den hoofdgevel rijst een nogal drukke bronzen verbeelding van
Herakles tusschen Schoonheid en Wijsheid: een al te uitgebreide groep, die het
hoofdgebouw schade doet.
Waar nu de gelukkige indeeling der tentoonstelling uit blijkt is, dat, zoo ge links
van dat hoofdgebouw loopt, gij in rechte lijn, langs een heerlijk Indisch tempeltje,
voorbij nog in aanbouw zijnde paviljoenen, waar nijverheids- of
handelscollectiviteiten, groote fabrieken van verbruikswaren als Bovril en
Sunlight-zeep, kiosken voor allerlei verkoop, ons eene vermakelijke verscheidenheid
bieden, - dat gij, zeg ik, zonder de minste moeite het Bloemenpaleis bereikt, waar
Zaterdag a.s. de Floraliën moeten ingehuldigd. Die linkervleugel is de minst-voltooide.
Slechts op het rijzig paviljoen, dat de socialistische coöperatief ‘Vooruit’ herbergt,
wappert eene roode vlag, ten teeken dat men klaar is, niettegenstaande de socialistische
staking. Er vlak over wappert eene andere vlag, eene met de Gentsche kleuren - wit
en zwart - als eene uitdaging, boven het eet- en drinklokaal van de antisocialistische
burgersocieteit ‘Voor God en Vaderland’. Zoo komen wij in het Gentsche stadspark,
dat voor de tentoonstelling geheel is ingenomen, er een heerlijk, lommerrijk,
prachtig-beplant, en intusschen uiterst-slijkerig deel van uitmaakt, en waar de
Lunapark-vermakelijkheden worden opgetrokken. In den grooten vijver ligt de galjoot
van Christoforus Colombus: eene eigenaardige uitstalling van ‘Les nitrates du Chili’;
ernaast wordt de water-chute aangelegd; overal vindt men rutschbanen, tobogan's en
natuurlijk talrijke drinkhuisjes. En zoo bereikt men het
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gebouw der Floraliën, in duurzame materialen - witte steen - opgetrokken, en dat het
grootste van Europa heet te zijn. Van dit waarlijk zeer schoone paleis (het woord is
allesbehalve overdreven) blijf ik u heden de beschrijving schuldig: einde dezer week
immers wordt het officieel geopend en dan ben ik er u een suggestief beeld van
verplicht. Van heden af kan echter gemeld, dat het in deze tentoonstellingswijk is,
dat zich tegenwoordig de meeste activiteit concentreert. Men verzekert mij zelfs,
dan men alles heeft verwaarloosd, om met de floraliën tegen Zaterdag geheel klaar
te zijn.
En dat dit inderdaad waarlijk zoo zijn zal, bewijst de vordering der werken. Ik
weet de waakzaamheid der cerberische wachters te verschalken, en kan aldus een
oogslag een langdurigen oogslag werpen op de groote zaal, waar reeds de azaleeën
in volle pracht te bloeien staan. En het is een wonder. De zaal is herschapen in een
tuin à la française, waar, in de fel-groene, sierlijk geteekende gazons, de blanke, de
rozige, de vuurrode, de dieppurperen bloemedomen de harmonische pracht hunner
kleuren spreiden. De hoogste planten - er zijn er verrassend-groote - heeft men naar
de hoeken geplaatst, tegen de wanden aan, die beschilderd zijn - sommige heel mooi
beschilderd - met panorama's, die de zaal het uitzicht van eene perspectieve
oneindigheid geven. Hier ziet men een vijver onder hoog geboomt; daar staan, in de
ruimte van een park, de paarse berken te prijken. Een Grieksch tempeltje rijst de
bloembedden uit; een Alpenlandschap vertoont de bonte verscheidenheid zijner
klimmende bergwanden. En het geheele aspekt is van een wonderland, van een Eden,
waar de natuur hare edelste en prachtigste schatten zou hebben
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samengebracht. Naast de zaal der azaleeën slaat u de zoelte tegen der warme serre.
Oord der geneugte voor een rheumatieklijder, die hier, middenin de reuzenpalmen
en hun rijken geur, zijne zieke stramme leden zou mogen laten uitdampen!.... Behalve
deze twee zalen is het bloemenpaleis nog ledig. Maar zooals ik zei werkt men er
druk en men gelooft en belooft dat alles tegen Zaterdag gereed zal zijn.
Ik verlaat het indrukwekkend gebouw, dat echter weer lijdt, langs zekere zijden,
onder een gebrek aan perspectief en waar men al te dicht bij ‘Montagnes russes’ en
‘Scenic railways’ heeft geduld: bereik weer het middengebouw, en ga nu rechts
wandelen. Het is de rij der buitenlandsche afdeelingen die zich hier, aan mijn
rechterhand in gemeenschappelijke gaanderijen, en links in afzonderlijke gebouwen,
uitstrekken. Achter het hoofdgebouw strekt zich het paleis der schoone kunsten uit,
dat, zooals het in België behoort, van het paleis der eetwaren nauwelijks gescheiden
is door eene veelkleurige Perzische moskee, waar het land van den Leeuw en de Zon
een smaakvol onderkomen in vindt. Dan komt Italië, met een Florentijnsch paleis
vol adel en elegantie. Het roode en witte Hollandsche huis, met zijn klokketoren,
deftiger, in zijn 17e eeuwsche staatsie, dan het paviljoen dat te Brussel stond, trekt
onmiddellijk de aandacht. Het herbergt van nu af aan de Hollandsche geniesoldaten,
die met Philippijnsche rietvlechters vooralsnog de eenige exotische noot der
tentoonstelling zijn. Verder strekken zich de zeer uitgebreide hallen voor machines
en electriciteit uit, waar men koortsig arbeidt. Vlak erover, naast een deel der Fransche
sectie, die er door haar elegantie, al is deze
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nogal banaal, gunstig bij afsteekt, geeft Duitschland een staaltje van Germaanschen
wansmaak. Stelt u voor een Mykenischen tempel, ontworpen door een bouwmeester,
die er eens de karikatuur van zou hebben willen maken. Het is leelijk en het is
nauwelijks origineel. Gelukkig leidt onze verdere wandeling naar hetgeen men de
Gemeenteplaats heeft gedoopt. Hier verrijzen de paviljoenen der vier Belgische
hoofdsteden. De grillige weelde van het Brusselsche Renaissance-huis doet te beter
de strenge grootschheid van de vroeg-gothische kapel en haar achtkantig stompe
torentje, dat door de stad Gent is opgetrokken, uitkomen. De blijde luchtigheid van
het Luiksche huis kontrasteert met de rustige, gezette Antwerpsche 17e eeuwsche
patriciërswoning. Middelin komt een monument te staan. Intusschen ploetert men
er door de modder, meer dan ooit.
De gemeenteplaats komt eenerzijds op het kokette moderne dorp uit: anderdeels
opent er Oud-Vlaanderen op. Oud-Vlaanderen is het eenige volledig-voltooide deel
der expositie. Zondag reeds werd het, onder jolijt der goede Gentsche bevolking,
door minister Hubert ingehuldigd. Ik kom er morgen in een afzonderlijke brief op
terug; het is eene beschrijving overwaard.
En voor heden laat ik het bij dezen bijna volledigen blik op de tentoonstelling; ik
hoop dat gij er den indruk uit ontvangt, dat zij, zooals ik u zei, vooral treft door een
zeldzaam-gelukkigen aanbouw, die er, al is zij verre van klaar, van nu af aan den
bijval van verzekert.
N.R.C., 24 April 1913.
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Daarna
Brussel, 24 April.
Wij zijn eroverheen. Na ruim vijf uren gepraat, heeft het socialistisch congres de
staking geschorst. Van morgen af zal ieder weêr aan het werk gaan, met dit
voorbehoud, dat het werk weêr onmiddellijk verlaten wordt, wanneer de werklieden
er de behoefte aan gevoelen.
Want wij zijn een nieuw regiem ingegaan: België leidt thans de Europeesche
democratie. Tot op heden was staken een terecht erkend middel, om oeconomische
wantoestanden uit den weg te helpen. Thans aarzelen wij niet meer, om politieke
rechten, en misschien voorrechten, te veroveren. De stakers achten zich den baas.
Dat zij het in werkelijkheid zijn, zullen zij wellicht toonen in omstandigheden waar
het misschien minder ernstige zaken geldt als enkelvoudig algemeen kiesrecht.
Tien dagen hebben vrouwen, die vooralsnog van geen kiesrecht voor haar zelf
weten willen; hebben kinderen, die - gelukkige jeugd! - van geen kiesrecht afweten,
ontbering geleden. Het heeft maar tien dagen geduurd. Op de vergadering van heden
verklaarden afgevaardigden, dat zij veel langeren duur zouden hebben gewenscht.
Dan ware het in een goed deel van België hongersnood geweest. En, als natuurlijk
gevolg ervan, de revolutie.
En zie: dit is de eerste les van de algemeene staking, die wij thans achter den rug
hebben: zij heeft de arbeidersbevolking van België onder een nieuw daglicht vertoond.
Ik beken dat ik mij vergist heb, toen ik, die in een nijverheidscentrum ben
grootgebracht en meende de
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Vlaamsche werklieden te kennen, eene vreedzame staking voor onmogelijk hield.
Sedert Juni jl. hebben de socialistische leiders een ontzaglijk, een eerbiedwekkend
werk afgelegd: zij hebben de arbeiders op bewonderenswaardige wijze gedrild, neen:
zelf-bewust gemaakt. Gij stelt u moeilijk voor wat het moet geweest zijn, eene massa
van ruim een millioen harten, geesten, willen, in niet meer dan tien maanden tijd een
tucht in te prenten, die alleen van ieders eigen oordeel afhing. Op 3 Juni, daags na
de laatste verkiezingen, rezen, te Luik en elders, de steenen vanzelf uit den grond
en... schoten de geweren der gendarmes vanzelf af. Dit was Belgische traditie, - ik
ging zeggen: Belgische sleur. Men mocht dan ook hetzelfde vreezen bij deze staking,
die algemeen zou zijn, die het natuurlijk niet werd, maar die niettemin meer dan een
derde der arbeidersbevolking van het land stil legde. De helft van die stakers - die
uit Wallonië, dewelke veel geld verdienen - konden er tegen. Het was niet het geval
met de schaars-betaalde werklieden uit Vlaanderen. En deze laatsten zijn het kalmst
gebleven: prachtig bewijs van eene prachtige moreele macht.
Een macht die echter schrik aanjaagt, omdat ze, eenmaal erkend, een gevaar kan
worden voor het land. De motie Liebaert keurt ze in hare uitoefening af: de liberalen
hebben zich bij die afkeuring aangesloten. En het valt te betreuren dat van
socialistische zijde geen enkele stem is opgegaan, om te verklaren dat de partij niet
dan door den nood gedwongen er een beroep op gedaan heeft.
Die stem zou overigens... overdreven hebben. Van in Maart had minister de
Broqueville gezeid, wat hij op 16 April heeft herhaald en, onder invloed van Woeste,
op
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17 April terug zou nemen. In Maart weigerden de socialisten genoegen te nemen
met een verklaring, die zij na 17 April, toen zij niet dan met restrictie werd herhaald,
door hen werd aanvaard. Ik heb het hier twintigmaal herhaald, en talrijke socialistische
politici hebben het met mij erkend: men kon de staking vermijden. Vandervelde en
Kamiel Huysmans hebben er hun best om gedaan. Maar, Brusselaars als zij zijn,
hebben zij moeten bukken voor de leiders uit nijverheidscentra: Anseele en Destrée.
Wij zeggen het ronduit: van uit socialistisch standpunt hadden Anseele en Destrée
gelijk. Zij wilden bewijzen welk een gevoel van tucht, welk een politiek doorzicht
het eigenlijke volk bezielt. Aan dat volk hebben ze geleerd, wat ontbering beteekent
als krachtmeter en processor van bewustzijn. En zij zijn er in geslaagd. Helaas, zij
hebben misschien krachten ontketend, die niet beter zullen vragen dan dikwijls en
bij de eerste gelegenheid uiting te vinden.
Voor de arbeidersklasse houdt deze staking, deze vreedzame, deze prachtig
geslaagde staking de overtuiging in van hare macht. Voor de burgerpartijen levert
zij het bewijs op, hoe gevaarlijk het is den volkswil te tarten, als deze waarlijk rijp
blijkt te zijn en op billijkheid, de natuurlijk steeds relatieve billijkheid die tijden en
omstandigheden bepalen, berust.
In onderhavig geval was die billijkheid niet alleen door de liberalen erkend, maar
door de regeering zelve. Moedwil van sommige tegenstanders dreef er haar toe, zich
schrap te zetten tegen wat toegeving kon lijken en zich te scharen bij dezen die van
de tegenstanders de onmeedoogende vijanden zijn. Maar, wat men ook meene, tegen
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de logica van wat noodzakelijk komen moet is geen dubbelzinnigheid bestand. En
wij kunnen ons de zucht van verlichting voorstellen van minister de Broqueville,
toen hij zich verlost gevoelde van den beknellenden invloed der dubbelzinnigheid,
die sommige zijner ‘vrienden’ op hem deden wegen!...
Wij zijn eroverheen. Het wil zeggen, dat wij de grondwetsherziening
onweerstaanbaar tegemoet gaan. Maar het wil ook zeggen, dat wij niet weinig
moeilijkheden tegemoet gaan om ze te bereiken. Daar staat de gestemde motie
Masson-Liebaert borg voor.
‘On causera.’ Vertaling: welke ruzie gaan wij beleven!
N.R.C., 25 April 1913.
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Als wij van uit de staking opstaan.
Brussel, 25 April.
Gij zegt mij dat ik er nog steeds uitzie als een lijkbidder. Gij lacht om mijne
zwaarlijvigheid. Gij gaat mij bespotten omdat ik niet, bij gebrek aan moeizaamheid,
omhoog val (moet ik er u aan herinneren dat ik hierbij aan Multatuli denk?). Als
eenig antwoord haal ik mijne moreele schouders op: gij hebt onder de staking niet
geleden, gij!
Ik ook niet, trouwens. En zelfs niemand, mag men weg zeggen. Althans niet
materieel. Wij hebben in de laatste tien dagen geen honger geleden en leve de
communistische soep! Wij hebben (hier laat ik die slaven van journalisten buiten)
aan het jachtwiel der fabrieken vrijaf gegeven; de kolenschachten, die onze bodem
doorkruisen als een net van blinkend git, hebben wij met vrede gelaten; wij hebben
gedaan als de vogels in de lucht: wij hebben noch gezaaid, noch geweven. Veel meer:
wij hebben aan de omstandigheden het bronzen voorhoofd der lijdelijkheid geboden
en die metalen onaantastelijkheid (gij spreekt van ‘aes triplex’, mevrouw?) heeft ons
van binnen, in de liefdadigheid van ons gemoedsleven, alles behalve geschaad. Wij
hebben ons uitgerust en wij hebben er, voorzoover het ging ook intellectueel, bij
genoten. Onze Zondagsche kleeren hebben er misschien eenige sleet bij opgedaan;
maar ons werkpak zullen wij er een tijdje langer om kunnen dragen, hetgeen zeker
een voordeel is. En zoo wij vandaag weer aan den arbeid zijn gegaan, dan is het
alleen om het Zondag-colbertje te sparen.
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Aldus is deze staking, de gemoedelijke staking, die wij achter den rug hebben, dewelke
helaas maar tien dagen heeft mogen duren, waaronder echter vier of vijf zomerdagen
waren, misschien voor de arbeidende klasse eene materieele weldaad geweest. Waren
wij wat verder in het jaar geweest, dan hadde men ze kunnen concentreeren op de
boorden van de zee of onder de eiken der Ardennen. Zij zou het karakter hebben
verkregen van eene welverdiende villegiatuur, en hebben mogen gelden als eene
revanche op de fabrikanten en andere werkgevers, die alle jaren zulke vacantie gaan
nemen, terwijl de arbeiders hunne kassen - die der patroons bedoel ik - vullen. Men
zou nu maar eens de rollen hebben omgekeerd: de werkgevers - de eenigen die
feitelijk onder deze tien dagen staken bij rechte mochten lijden - zouden nu eens
maar zelf voor het gerieven der klandizie zorgen: de werklui namen eene sedert
eeuwen verdiende rust...
Wij hebben dus, ik beken het nogmaals, onder de staking niet geleden. Integendeel.
Wel is het niet geworden, aan geneugte, wat wij al te optimistisch hadden verwacht:
de kinema van het Brusselsche Volkshuis, die ons, naast andere vermakelijkheden,
gratis het stakersleven moest dragelijk maken, heeft... gestaakt. Maar het stakersleven
hebben wij toch maar gedragen, want wij zijn heel moedig
Wij hebben niet geleden: ik herhaal het voor den derden keer. Mij zelf heeft het
echter niet belet, er als een lijkbidder uit te zien. En gij komt mij ergeren met uw
spotlach, omdat ik mijne zwaartilligheid nog niet geheel heb afgelegd. Wacht maar
dat ik er u de redenen van heb verklaard!
Die redenen zijn van velerlei aard. Zij hangen eerst
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en vooral, af van de staathuishoudkunde. Deze staking was geen oeconomische
staking en het is prachtig, dat eene algemeene staking nu eens niet van oeconomische
voorwaarden afhong. Of zij er echter geen invloed op gehad heeft? Wij weten het
heden nog niet, maar ik laat het aan Holland, land van zaken en van zakelijkheid,
over, hieromtrent gissingen te doen, die mijne schatting en mijne bevoegdheid
overtreffen.
Die redenen hangen ook van de staatkunde ofte politiek af. Wat de algemeene
staking op dat gebied beteekent, heb ik getracht u duidelijk te maken in den brief,
dien ik u gisterenavond schreef. En ik sidder er nog onder, dat ik toen tot de slotsom
moest komen, die in mijne bedenkingen van vierentwintig uur geleden is neergelegd.
Eene derde reden: die der gezelligheid. De mensch is nu eenmaal, bij definitie,
een gezellig dier. En ik ken geen gezelliger mensch dan de Belgische werkman, hij
weze Vlaming of Waal. Hij is braaf en hij is geestig; hij is argeloos. En misschien
wel omdat hij niet bedorven is door de oppervlakkigheid der wetenschap die
algemeene leerplicht hem verzekert. Maar juist omdat hij die verplichting niet
ondergaat, is hij minder bevoegd in intellectueele vraagstukken. Meer dan waar ook
blijft de werkman bij ons impulsief. Omdat hij van den boom der wetenschap slechts
een gering getal vruchten heeft gegeten, is hij te meer geneigd, zijne affecten en de
beeldrijke fantasmagoriën, die sommigen hem voorspellen, als een kind te volgen.
Hij redeneert niet. Hij redeneert zoo weinig dat hij gisteren op het socialistische
congres ging eischen eene staking te verlengen, die fataal tegen hem moest keeren.
- Nu ligt het voor de hand, dat aan
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zulk een werkman het wapen der algemeene staking met politiek doeleinde niet mag
worden gelaten. De toekomst van het land, de toekomst vooral van de arbeidende
klasse kan niet worden overgelaten aan... impulsen. Het bewustzijn van het Belgische
proletariaat heeft zich op wonderbare wijze betoond. Men dient echter na te gaan
den aard en de beteekenis van dat bewustzijn: dan eerst kan men vaststellen of men
er als op eene ernstige zaak kan op ingaan; of dient gewacht dat het volk waarlijk
bevoegd weze, voor men zijn wil als wet aanneemt. De Belgische werklieden hebben
een prachtige tucht betoond. Of die tucht blijk is van eene grondige, beredeneerde,
vleesch gewordene overtuiging, blijf ik betwijfelen. Mogen wij hier spreken van een
overwogen bewustzijn, dan... valt er voor de gezelligheid niet te vreesen. Geldt het
echter in deze niet meer dan eene ‘idée fixe’ die de leiders bij groote hamerslagen
in het hoofd der volg-grage werklieden hebben gemokerd, dan gaan wij, keer op
keer, aan onvereenigbaarheid der gezindheden lijden, ook wel als er geen reden toe
bestaat.
Er is dan nog, als vierde reden...
Maar gij zult nu al redenen genoeg hebben om mij te verschoonen, zoo ik vanavond
nog steeds uit mijn humeur ben. Morgen ga ik trouwens naar Gent. Ik zal den Koning
van aangezicht tot aangezicht zien. Ik zal meehelpen eene wereldtentoonstelling in
te huldigen. Wie zou na dit nog aan de onaangename drijfveeren en gevolgen van
eene algemeene politieke staking denken?
N.R.C., 26 April 1913.
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De tentoonstelling te Gent
II
Gent, 27 April.
Te laat dan dat ik er u nog gisteravond voor het Ochtendblad zou hebben over geseind,
namen de inhuldigingsfeesten der Gentsche tentoonstelling een einde bij het
wandelconcert, dat in het Bloemenpaleis gehouden werd. Dat paleis zou men bereiken
langs den prachtig-verlichten tuin: althans volgens het programma. Toen ik acht
dagen geleden de tentoonstelling bezocht, waren de boomen reeds behangen met
allerlei electrische verlichtingstoestellen: groote oranjeappels in celluloid, waarbinnen
een lampje gloeien zou. Of nu de electriciteit hare medewerking geweigerd heeft
weet ik niet: wij hebben gisteravond de bloemententoonstelling moeten bereiken en
verlaten over een modderigen en bekeiden bodem, die, bij eene overdrevene duisternis,
deed vreezen voor allerlei schietgeweren en wolvenijzers. Met schoenen, waar ik in
een deftig salon den toestand niet van zou durven beschrijven, hebben wij, na ruim
een half uur zoekens, het wandelconcert bereikt. Ook de zaal, de azalea's-zaal, die
gij nu al zult beginnen te kennen, maar die gij nooit naar waarde zult schatten, zoolang
gij ze niet zult hebben gezien - haast u toch: ze blijft slechts acht dagen open! - en
waar het wandelconcert heeft plaats gehad, was matig voorzien van licht. De teedere
en tevens felle bloemenschittering, die ik onder electrischen praal hoopte te
bewonderen, werd niet meer dan zeer nuchter verkleuren onder kunstlicht. Gelukkig
liep, tusschen de perken in, het keur der Gentsche jofferen, en meer dan ooit heb ik
gisteravond de over-
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tuiging opgedaan, dat men de Gentsche tentoonstelling moet bezoeken omdat men
nergens in Vlaanderen meer karaktervolle schoonheid vindt onder de jonge dochters
dan te Gent. Die dochters van Gent droegen gisteren toilettes, die, gewaagder dan
men ze te Brussel aandurft, ter eere der meisjes de aandacht trokken. En... maar laat
mij toe, na de oogindrukken u deze mede te deelen des gehoors. - Deze bloemenzaal
wordt naderhand eene reusachtige feestzaal, - eene feestzaal van twee hectaren groot.
Vergis ik mij niet, dan worden hier in den loop der tentoonstelling concerten gegeven.
Nu was het concert van gisteren maar een... wandelconcert. Muzikanten, die vreeselijk
leelijk moeten zijn, vermits ze zich zoo goed verborgen hielden, voerden wel
zéér-bekende, maar steeds-gewaardeerde stukken uit,... die u echter niet bereikten
dan waar het den luchtstroom beliefde uwe ooren toe te vloeien. Gistermiddag bij
de onderscheidene inhuldigingsredevoeringen viel het op: de akoestiek dezer groote
zaal is heel slecht. Wil men hier waarlijk merkwaardige muziekuitvoeringen houden,
dan zal men weer moeten gaan sukkelen met vela, schutten en wat dies meer.
Het publiek van gisteravond heeft er zich niet aan geërgerd. Het heeft deelgenomen
aan een uiterst-Gentsch wandelconcert. De moeders en vaders hebben zich op eene
rij stoeltjes gezet, het eene naast het andere. De jofferen en jonkers hebben ervoor
gedefileerd; in verloren hoekjes hebben zij elkander nageloopen. Ik heb meenen te
merken dat men hier en daar met discretie een flirt aanging of voortzette. Ik heb
gezien dat met geniepigheid achter een reuzenazalea een briefje van hand tot hand
werd overgeleverd, gelijk de apostelijke tradities. En

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 6. Nieuwe Rotterdamsche Courant januari 1913 - november 1913

271
ziet u, aldus pleegde de Gentsche jeugd een voorvaderlijke en trouwens onschuldige
wandelconcertoverlevering (die door al te overvloedig licht niet werd geschaad),
waar ik-zelf destijds aan mede heb gedaan, en die ik hoop in der eeuwen te zullen
blijven duren, ook buiten wereldtentoonstellingen om.
Intusschen viel aller aandacht hoofdzakelijk, in deze muziekvolle bloemenzaal,
waar de toover der geuren blijkbaren invloed uitoefende, op een plekje, dat, bij al
het schitterende dat hier terecht werd geprezen, uitblonk als het allerheerlijkste. De
koningin had er 's middags reeds eene groote bewondering voor uitgedrukt. Thans
stonden er jonge en teedere harten, en zelfs verdorde en sceptische zinnen, in extase
voor. Het was de wondere bloemenen plantengroepeering uit Aalsmeer. Van bloemen
weet ik niet veel meer af dan hunne schoonheid. Het is mij trouwens ruim voldoende...
Uw bijzondere correspondent heeft bij dien groep eenige restricties gemaakt. Na ze
vanochtend gelezen te hebben, ben ik wel gedwongen ze bij te treden. Maar hij zal
me toch niet kwalijk nemen dat ik mij hier... als een Renaud heb gevoeld in de tuinen
van eene Armide,... die er mij helaas niet tegemoet is getreden. (De Gentsche jeugd
scheen in dat teruggetrokken hoekje intusschen gelukkiger!)...
Dit brengt mij op Holland, en op het Hollandsche paviljoen, dat mij, na de
Floralieën, den goeden naam van uw vaderland te Gent schijnt gestand te willen
doen.
Gij hebt ongetwijfeld al gehoord van de stoutmoedigheid van journalistenschoenen.
De mijne had ik meê in mijn valies, en heb ik vanochtend aangetrokken. Nog voor
de haan des Gallischen gebouws van naast het Nederlandsche
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paviljoen driemaal had gekraaid (en die haan was vanmorgen heel lui, omdat het
gisteren zoo laat was geworden), had ik het voorrecht, mij bij den algemeenen
commissaris uwer regeering aan te melden en in zijn gezelschap den heer A. Jhacot
te ontmoeten, den welgekenden architect, wien de binnenverdeeling van dit
Hollandsche tehuis is toevertrouwd. Het weze onmiddellijk gezegd: de heer Jhacot
is niet verantwoordelijk voor het uiterlijke van dit gebouw, dat, naar ik u reeds schreef,
niet zoo pittig, niet zoo levendig, niet zoo.... echt is als het paviljoen te Brussel. Die
gevel werd dan ook niet door een Nederlander maar door Oscar van de Voorde,
Gentenaar, algemeen architect der tentoonstelling, ontworpen. Ik stel mij voor dat
zijn Hollandsche gevel er moet uitzien als de Gentsche uitspraak van het Hollandsch.
Mijne persoonlijke Hollandsche vrienden die de tentoonstelling bezoeken, zullen
daarover kunnen oordeelen.
De heer Jhacot bezorgde dus het interieur, en achtte gelukkig wenselijk, dit in
modernen zin te doen. Men treedt (als men een moeilijk bewaarder heeft weten te
vermurwen) binnen langs een vooralsnog ledig vestibulum, waar allerlei houtsoorten
zullen glinsteren onder eene demonstratie van Philips' gloeilicht. Zoo komt men in
de eerezaal. Die eerezaal zal er uitzien als eene Roomschkatholieke kapel, wat u
bevreemden zal misschien, maar niettemin echt kunstgenot zal verschaffen. Op den
achterwand zult gij er een groot veelvleugelig gebeeldhouwd eikenhouten altaar
vinden, dat Van der Geldt vervaardigd heeft voor de St. Janskerk te 's Hertogenbosch.
Het loopt van voren uit in een bronzen antipendium van Jan Brom, die tevens het
midden der zaal innemen zal door het beste
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uit zijne productie. Hij zal niet de eenige zijn, die in dit ontvangstsalon kerkelijke
kunst zal vertoonen: De Vries zorgt voor geborduurde wandbekleeding. Terwijl hier
verder - om aan deze eerezaal een kunstkarakter te behouden - een gelukkig idee van
onzen confrère jhr. Jan Feith wordt verwezenlijkt. De beste der Hollandsche schrijvers
hebben n.l. voor deze tentoonstelling een exemplaar van hunne werken afgestaan.
De firma Van Gelder, die het papier levert voor vele van die werken, heeft er eene
prachtige uitstalkast voor laten ontwerpen door Lacroix en beeldhouwen door niemand
minder dan Zijl. Die kast (en dit is het beste) wordt op vriendelijk aanbod na de
tentoonstelling eigendom der stad Gent. En het zal een der duurzaamste uitslagen
zijn der expositie, dat aldus bewezen wordt, dat aldus bij een nieuwen schakel
versterkt wordt de eenheid, die Noord- en Zuid-Nederland verbindt, eene eenheid,
die Holland zich meer dan ooit, en te haren bate, tot plicht moet rekenen in Gent te
bevestigen en te handhaven.
Weêrszijds van V.d. Geldt's altaar zal men twee absieden zien. De eene herbergt
het algemeene inlichtingsbureau; de andere den Nederlandschen uitgeversbond.
Verder zal o.m. de Kralingsche tapijtfabriek voor muurversiering zorgen, en alle
verdere nijverheidskunst in Holland-drijfwerk, goud- en zilversmederij, pottenbakkerij,
enz. - hier vertegenwoordigd zijn.
Links van die middenzaal is de Koloniale afdeeling. Zij is, als te Brussel, maar
met meer echtheid, rood en brons met Indische motieven versierd. Verdeeld in acht
kabinetten, bergt zij inlandsche kunstnijverheid, mijnwezen, suikerteelt, koffieplanting,
rubberwinnen, produk-
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ten uit de Molukken en wat dies meer. Ethnographische en commerciëele musea
hebben hier ruim aan medegewerkt. Geographische kaarten en statische opgaven
volledigen, behalve uitnemende beelden, deze afdeeling die bezorgd werd door den
heer S.L. Boissevain.
Rechts van de groote zaal heeft het Algemeen Nederlandsch Verbond alles
samengebracht, wat zij aan gegevens over verbreiding, werkkracht en beteekenis
van den gemeenschappelijken stam heeft verzameld. Ook het ministerie van justitie
neemt hier een deel der ruimte in, naast Nederlands' boekhandel en visscherij.
Van weêrszijde der voorzaal, waar Philips in dubbelen zin schitteren zal, zijn
eveneens zaaltjes. Rechts zijn voedingsmiddelen, schoolmeubilair, allerlei kleine
industrieën geborgen: de firma Jacobi van Nijmegen zal ze ventileeren. Links slaat
de Zuivelbond zijne tenten op en neemt de firma Scholten van Groningen daar het
leeuwenaandeel van in (als ik mij aldus mag uitdrukken).
Wat in dit alles, behalve de zeer gelukkige verdeeling der localiteiten, het deel
van den heer Jhacot is: eene zeer sobere blank-oranje-grijsblauwe, trouwens zeer
gelukkige versiering; het bekleeden der wanden met ongebleekt, grauw lijnwaad
(heel stemmig); en deze gelukkige idee: elke afzonderlijke groep te bergen in een
afzonderlijk hokje. Aldus hoeft voor rammelen van vormen en kleuren, voor disparaat
verschijnen der tentoongestelde voorwerpen, niet gevreesd.
Althans: zoo zal het zijn, als gij nog maar wat geduld hebt. Er wordt hier blijkbaar
hard gewerkt. De heeren Stuart, commissaris-generaal, Jhacot, architect, en hunne
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acolyten waren zelfs dezen Zondagochtend druk in de weer. Wat ik u alles vertelde
wordt echter slechts binnen een paar weken werkelijkheid, - waar ik dan bij
gelegenheid eene meer-volledige beschrijving van geef. Maar gij zult zien: het wordt
een geheel, waar gij Hollanders niet over zult behoeven te blozen.
N.R.C., 28 April 1913.
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De andere staking
Brussel, 29 April.
Zooals ik u heb voorspeld, weigert in Borinage, in de rijke kolenstreek waar de
werklui veel geld verdienen en de weerstandsklassen rijk voorzien zijn, een gedeelte
der stakers weer aan het werk te gaan. Donderdag jl. hebben de socialistische leiders,
op het congres, dat de politieke staking moest schorsen, vijf uren noodig gehad om
de afgevaardigden dier streek te overtuigen, dat men nu maar den arbeid hernemen
moest. Overal elders werd dit besluit dankbaar aanvaard; zoo hier en daar nog gestaakt
werd, dan lag het aan de patroons die weigerden sommige werklieden weer te
aanvaarden. Alleen in Borinage weigerde men beslist, het congres te volgen. De
staking duurde voort. En wanneer men die menschen aan het verstand had gebracht,
dat de politieke staking geen reden van bestaan meer had, vermits men vooralsnog
niet meer hopen mocht dan men had bekomen en men trouwens voor 't oogenblik
niet meer had gevraagd, dan veranderde men eenvoudig de politieke staking in eene
oeconomische dito. Er werd op gevonden, dat men hooger loon zou eischen. Men
wist, dat de werkgevers dit weigeren zouden, aanvankelijk althans. En aldus kon
men op zijn gemak voort staken, gelijk men er veertien dagen geleden toe besloten
had, en zoolang er geld zou zijn...
Men heeft, bij den zoo waardigen loop der staking, gesproken van het groote
politieke bewustzijn dat de arbeidende klasse schijnt te beheerschen, en die voor het
eerst met zulke kalme beslistheid gebleken was. Het voor-
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beeld van Borinage doet aan de diepte en aan de breedheid van dat politieke besef
twijfelen. Want men stelle de zaak voor zooals men wil: het kan niet ontkend, dat
voor de mijnwerkers uit Borinage de eerste bezorgdheid is: te staken. Het komt er
voor hen hoofdzakelijk op aan, dat zij een paar maanden vacantie nemen. Een reden,
die op eene overtuiging zou berusten, houden zij er niet op na. Zij stellen zich met
een voorwendsel tevreden: algemeen kiesrecht of loonsverhooging, om het even. Ik
zeg niet, dat zij het niet heel goed en heel ernstig meenen, als zij algemeen kiesrecht
eischen. Zij meenen het trouwens ook heel goed en heel ernstig, als zij vermeerdering
van daghuur vragen. Wat echter, bewust of onbewust, hoofdzaak blijft: dat zij iets
vinden dat hun toelate, te staken, het weze van politieken of van oeconomischen
aard. Stakingen zijn in België iets als periodieke noodzakelijkheden geworden; als
de aderlatingen der vroegere geneeskunde. Met of zonder reden dient de nijverheid
eraan onderworpen. Zij lijdt eronder, natuurlijk. Trouwens de werklieden heel dikwijls
ook. Maar om het even, en leve de staking, zij weze politiek of anders!
Sommige liberalen hadden zich van het goede recht der politieke staking laten
overtuigen: het ging hier blijkbaar om een sterken volkswil, die naar spoedige
bevrediging drong. Helaas, deze nieuwe, deze andere staking, waar het niet meer om
zuiver algemeen kiesrecht gaat, zal die overtuiging wel aan het wankelen hebben
gebracht. Zij zullen eruit afleiden, eerst dat het vooral de socialistische
volksvertegenwoordigers zijn die zuiver algemeen kiesrecht willen en zich daarom
het gevaarlijke wapen der algemeene staking smeedden, en ten tweede dat de tucht
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in de socialistische partij zeer groot is, maar ook kan overslaan in onwil.
En dat brengt als natuurlijke gevolgtrekking meê - ik heb er reeds op gewezen, en
de feiten bevestigen mijne redeneering - dat morgen de algemeene staking kan worden
ontketend om een reden, neen, een voorwendsel, waar het volk, waar de arbeiders
niet het minste verstand van hebben; en dat die staking zich kan keeren tegen de
opstokers ervan, die er machteloos tegenover zouden staan.
De socialisten maken eene parlementaire partij uit. Zij achten zich zelfs heel
bekwaam tot regeeren. En ik zal het niet tegenspreken. Maar ik vraag mij af, of het
demagogische middel der politieke algemeene staking wel waardig is van eene
parlementaire partij, en of zij, eenmaal aan de regeering, er niet onder kon lijden.
Politici als Vandervelde en Kamiel Huysmans hebben het ingezien: zij hebben de
algemeene staking tegengehouden zoolang zij konden. Destrée en Anseele, die ze
met hand en tand voorstonden, wilden echter aan de rechterzijde toonen, over welke
geweldige macht zij beschikten. Zij zijn erin geslaagd. Zullen zij erin slagen deze
nieuwe, de andere staking te dempen, die er eene is, bloot uit dilettantisme, aangegaan
op een gemakkelijk voorwendsel, alles behalve noodig en door niets te billijken?
Zullen zij het gevaar weten te keeren, waar zij, zeer tegen hun zin natuurlijk, thans
tegenover komen te staan? Men mag het betwijfelen!
Anders heeft deze andere staking geen beteekenis. Maar deze beteekenis is al groot
genoeg. Zij mogen dan ook aan sommige leiders, vooral die uit de nijverheidsstreken,
leeren, dat politieke algemeene staking een gevaarlijk
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wapen is, waar men niet al te lichtvaardig meê spelen moet....
Terwijl in Borinage een dikke vijf en twintigduizend man voor hun genoegen den
arbeid neêr hebben gelegd, heeft de Kamer zonder overtuiging het werk weêr
aangevat. De nieuwe legerwet is weêr aan de orde. De heeren Dauvister, socialist,
Borginon en Van Cauwelaert, katholieken, en Monville, liberaal, hebben Donderdag
en Vrijdag het woord gevoerd, zonder dat men zeggen kan, dat de zaak er veel op
vooruit is gegaan. Nochtans dient het amendement-Van Cauwelaert, door hem
Donderdag verdedigd, aangestipt: het wijst op eene merkwaardige taktiek der
Antwerpsche meetingspartij, eene politiek van nemen en geven, die aan minister de
Broqueville nog heel wat werk kan geven. De Antwerpsche bank is, zooals de geheele
rechterzijde, de nieuwe legerwet bijgetreden, en dus ook het princiep van algemeenen
dienstplicht. Hierin dus behaalde minister de Broqueville eene overwinning op deze
voormalige antimilitaristen. Nu echter komt het amendement-Van Cauwelaert aan
die Antwerpsche toegevendheid eene restrictie brengen van belang: men zou nooit
meer dan vijftig ten honderd der jaarlijksche lichting mogen inlijven. Den heer Van
Cauwelaert heeft men onmiddellijk doen opmerken, dat hij aldus afbreuk doet aan
een recht van de wetgeving, die ieder jaar naar goeddunken en naar de eischen des
tijds het contingent vaststelt. Het amendement heeft dan ook geen kans, aangenomen
te worden. Maar als aanwijzing van den geest, die de Antwerpsche bank bezielt (als
ik deze zeer parlementaire beeldspraak mag gebruiken), was het de vermelding waard.
En daarom wees ik er u op.
N.R.C., 2 Mei 1913.
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De tentoonstelling te Gent
III
Brussel, 2 Mei.
Wij beleven drukke dagen. Eergisteren waren het niet minder dan drie gewichtige
tentoonstellingsgebeurtenissen, die ons naar Gent hadden gelokt: minister Poullet
huldigde de afdeeling Schoone Kunsten in; minister Renkin bezocht officieel het
Koloniaal Paviljoen, en het stadsbestuur bereidde eene schitterende ontvangst voor
aan Duitsche en Hollandsche journalisten. Daags tevoren had men de afdeeling
Textielnijverheid ingewijd. Daags daarna waren voormelde journalisten te gast bij
de directie der tentoonstelling. En nu ik weêr rustig aan mijne werktafel mag zitten,
ben ik nog half beduusd van al de wederwaardigheden, die mij van Woensdagochtend,
30 April, tot Donderdagavond 1 Mei, zijn overkomen.
Die ingewijde Textieltentoonstelling is nog maar half in orde: ik beschrijf ze u
dan ook eerst later. Ook de Schoone Kunsten zijn nog niet geheel klaar. Van nu af
aan kan echter gezegd, dat deze afdeeling niet alleen eene der meest schitterende der
geheele expositie is, maar dat in tientallen van jaren geene verzameling schilderen
als deze werd samengebracht en gepresenteerd. Wie een overzicht, een kwasi-volledig
overzicht van de schilderkunst in België, van voor een dertig jaar tot op heden, hebben
wil, moet absoluut naar Gent. Aan de voornaamste, oudere en jongere, kunstenaars
van het land werd gelegenheid gegeven tot ruime vertegenwoordiging. De meesten
hebben er gebruik van gemaakt om ons de evolutie van hun talent in de meest-typische
werken te toonen. Men had
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misschien aan de jongst-gekomenen gelegenheid tot ruimere praestatie kunnen geven.
Men had heel wat minderwaardig werk moeten weren. Maar zooals ze is, biedt deze,
zeer uitgestrekte, tentoonstelling zooveel belang, in kunsthistorisch als in aesthetisch
opzicht, dat ik aan mijn plicht zou te kort komen, indien ik ze niet breedvoerig
behandelde. Niet alleen België, ook Frankrijk is veelzijdig en prachtig
vertegenwoordigd. De Duitsche sectie was eergisteren en gisteren nog niet klaar,
maar schijnt schitterend te willen worden. Uit Spanje kwam hoogst interessant werk.
En bij dit alles is het hoogst te betreuren, dat Holland niet leverde wat het geven
kon....
Het Koloniaal Paviljoen biedt voor den oningewijde het diorama van Mathieu en
Bastien, voor den ingewijde uitnemende en zeer volledige collecties uit Kongo. Het
diorama is een werkelijk grootsch aangelegd werk. De schilders, die er door minister
Renkin meê belast werden, gingen de stof van hun arbeid in de kolonie zelve zoeken.
Zij brachten een vracht van schetsen naar landschappen en volkstypen meê, en wisten
er eene merkwaardige compositie meê samen te stellen, bijzonder levendig en
atmospherisch-indrukwekkend. Wat de eigenlijke koloniale tentoonstelling betreft,
zij is geheel ter eere van het Kongo-beheer. Er wordt daar ernstig en dapper gearbeid.
Zij, die de naasting van den voormaligen Vrijstaat niet dan met pessimistische blikken
zagen, zijn thans allen zoo goed als bekeerd; deze expositie zal ze in hun nieuw
geloof ongetwijfeld bevestigen. Ook op deze afdeeling keer ik in bijzonderheden,
bij eene nadere beschrijving, terug....
En nu de receptie der zes en twintig Rijnland-West-
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phaalsche en der tien Hollandsche journalisten, mitsgaders die der zeven Duitsche
en Nederlandsche dagbladcorrespondenten uit Brussel.
Geachte lezers en lezeressen, ik heb mij voorgenomen over de onderscheidene en
tallooze gastronomische aangelegenheden dezer tentoonstelling de stilte des grafs te
bewaren. Neen, gij zult niet vernemen hoeveel keeren ik zalm met botersaus en
‘poularde en belle-vue’ heb verorberd. Ik zal u zelfs de duizend en ééne
tentoonstellingsredevoeringen en -toosten verzwijgen, hoe fonkelnieuw ze ook van
gedachte en verheven van inspiratie mochten zijn. Ditmaal echter ging het alles zoo
ongegeneerd-gezellig, zoo onofficieel-gemoedelijk, dat ik er wel even over reppen
mag. Holland trouwens was erin betrokken. En dan: twee dagen na mekaar was de
Rijnzalm werkelijk heerlijk, en ook twee dagen na mekaar de ‘filet bouquetière’, en
ook twee dagen na mekaar de braadkip.... Mag ik u dan, voor een enkele maal,
eetkundige gezichteinders ontsluieren?.....
Het is begonnen met een welverdienden, maar ongenoten Five o'clock in de
Floraliën. De meeste genooden zaten van 's ochtends vroeg in den trein. Zij kwamen
eerst in den namiddag toe. Een kopje thee zou ze dan wel verkwikken. In de Floraliën
was het dien dag echter bijzonder druk. Weldra had men elkander uit het oog verloren.
En dan, er waren de Schoone Kunsten en er was het Koloniaal Paviljoen.
Men vond echter elkander om zes uur terug in den Grooten Schouwburg, waar te
onzer eere een ‘spectacle coupé’ was ingericht. Gelukkig waren we in tijds gekomen:
het was dien avond sluiting van het tooneeljaar. Maar de ver-
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tooning was er te schitterender en te afwisselender om. Groote opera, opera-comique,
operette, ballet: wij kregen van alles. Alles natuurlijk op Fransche muziek. Maar,
om er een cosmopolitisch karakter aan te geven, dat hier zeer gepast was: Fransche
muziek van haast uitsluitend Israëlitische toondichters. Daar was bijvoorbeeld
‘Messaline’ van Is. De Lara; daar waren ‘Les Contes d'Hoffmann’ van Offenbach
(die op waarlijk uitnemende wijze werden vertolkt). Daar waren ‘La Tanagra’ en
‘La Petite Manon’ van Hirschmann: alles samen niet minder dan acht bedrijven.
Helaas, wij mochten niet alle die bedrijven genieten: om negen uur wachtte het
verwelkomingsbanket, ons door den magistraat der stad Gent aangeboden... Neen,
mevrouw, ik schrijf u het menu niet over. Noch wijd ik uit, mijnheer, over de diverse
en drietalige welsprekendheid. Laat ik alleen vermelden dat burgemeester Braun,
een Waal, al is het dan ook van Germaanschen oorsprong, aangenaam trof door de
zoetvloeiendheid van zijn Duitsch als van zijn Nederlandsch, terecht werd toegejuicht
omdat hij aan de Hollanders herinnerde dat zij zich op Nederlandschhistorischen
bodem bevonden en hun vaderlandslievend hart deed kloppen door de vermelding
dat dien dag juist Prinses Juliana jarig was. Laat ik er aan toevoegen dat uw
regeeringscommissaris, de vriendelijkste en dienstwillige heer Stuart, in sierlijke,
overvloedige en gemoedelijke bewoordingen, van de innigste beminnelijkheid en de
beste gezindheid tegenover België blijk gaf; dat eindelijk de heer Vieweg, in naam
der Hollandsche confrères, in een paar kranige volzinnen de onverbreekbare eenheid
tusschen Vlaanderen en Nederland bevestigde. De andere toosten stonden
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bij deze niet achter. Maar heb ik niet gezworen er het stilzwijgen over te bewaren?...
En toen was het al laat geworden. Enkelen wilden nog even het Gentsche bier
proeven. Anderen wilden Gent-bijnacht bezoeken. Allen echter, zonder ééne
uitzondering, vonden hun hôtel terug, al was het voor sommigen langs lange
omwegen.
En 's anderendaags, klokslag halfeen, zat men weer samen aan, ditmaal in het
restaurant der Floraliën, met een prachtig uitzicht op de bloemententoonstelling. Er
werd gelukkig niet gespeecht; alleen gegeten en gedronken....
En toen ging men uiteen. Als de zaadkorrels uit de hand des zaaiers, werden wij
verspreid over de wijde tentoonstellingsterreinen. En aldus liep deze gemoedelijke,
niks stijve receptie - de eenige waar ik u verslag over gaf! - ten einde.
N.R.C., 4 Mei 1913.

IV
Brussel, 6 Mei.
Het eerste, het schitterende eerste bedrijf is afgeloopen: de Floraliën zijn uitgebloeid.
In het reusachtige feestpaleis is de bedrijvigheid van voor veertien dagen herbegonnen,
maar thans andersom: in plaats van uit te
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stallen, pakt men in. Het publiek wordt niet meer toegelaten: de ruwe behendigheid
der stoere hoveniers, die zulke teederheid kweeken, vervult de hallen, die weldra
geheel ledig zullen zijn.
Ik heb ze Zondag een laatste maal bezocht. En - ik verberg het u niet - met
aandoening. Het is misschien dom, van schoonheid te houden; het is het heel zeker,
niet aan bekoring te weêrstaan. Dit bloemengevuld paleis was een oord van
schoonheid en bekoring; ik heb er innig genoten. Niet van de bloemen alleen: ook
van de elegante menigte die hier, negen dagen, in weelde de bloemen nabijstreefde.
men moge erom smalen: sierlijkheid der gestalten, kleur en vorm van bloemen, tot
één geheel geschikt, blijven, ook in demokratisch-utilitaire tijden, verleidelijke
betooveringen. En...
‘Alles affectatie; alles artificie; alles wansmaak!’ zei de vriend mij, die me Zondag
bij dit laatste bezoek aan de Floraliën vergezelde.
Die vriend nu, ik moet het bekennen, had gelijk. Deze Floraliën, met alles wat er
mij, zoo aan bloemen als aan bezoekers en... bezoeksters heel diep en soms tot tranen
toe in getroffen had, was het resultaat van... kultuur. Deze reuzen-reseda's, deze bijna
zwarte anjers, deze wonderbare azalea's, zij zijn even onnatuurlijk, en de verleidelijke
indruk, die er ons van bij blijft, is al even ongezond, als de jonge dames en mooie
meisjes die men telkens, tusschen deze bloemen ontmoette, en die, bij wille van een
Russisch decor-schilder - Léon Bakst - Perzische kleederdracht aan zijn gaan nemen;
zij zijnal even geforceerd en fatterig als de baardelooze heertjes, die hier wandelen
langs de grillige en ziekelijke orchideeën,
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en die model voor hoed en jaquette nemen bij de gril van een Fransch illustrator:
Boutet de Monvel. Er is iets abnormaals, zooniet pervers', in onze liefde voor
bloemententoonstellingen zooals deze was. Er is iets decadents in, natuur-producten
alleen nog in hunne afwijkingen of kunstmatig-afgeleide evolutie te bewonderen.
Nochtans antwoordde ik aan mijn vriend:
‘Herinnert gij u hoe, nog geen twintig jaar geleden, de dichter Robert de
Montesquiou-Fezensac een bundel gedichten den titel gaf van “Les hortensias bleus”,
aldus willende wijzen op het waarlijk-uitzonderlijke van zijne verzen? Toen waren
blauwe hortensia's inderdaad nog wondere uitzonderingen. Tegenwoordig is het
echter al heel moeilijk, nog een hortensia te ontdekken die niet blauw zou zijn...
Gisteren zag ik te Brussel in een winkel van den Boulevard du Nord seringen staan,
waar men in geslaagd was, safraan-gele, zalm-kleurige en scherp-blauwe tinten aan
te geven. Ik vond het natuurlijk afschuwelijk. Maar over twintig jaar vinden wij
misschien niets anders meer den safraan-gele, zalm-rozige en indigo-blauwe seringen.
Wijlen de Vlaamsche schilder Xaveer de Cock was het gelukt, groene, grasgroene
rozen te kweeken: op het einde van zijn leven kon hij geen andere rozen meer
dulden.... En nu vraag ik mij af: moeten wij dergelijke aberraties afkeuren? Is fantazie,
de menschelijke fantazie die zich altijd tegen de lijdelijke natuur schrap zet, en ze
zoo dikwijls overwint - is de fantazie niet evenzeer een factor in den vooruitgang als
hetgeen men logica, gezondheid, evenwicht noemt? Wie trouwens kent de waarde
der rede, die niet ten minste éénmaal gekkerij heeft uitgehaald? Wat is gezondheid
voor wie nimmer ziek is geweest?
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Wat betekent evenwicht voor wie nimmer is gevallen? En waar wij weten, dat het
soms juist de fantazie, het onnatuurlijke, het buitenissige is, die per slot blijkt het
beste bij ons wezen en onze noodwendigheden te passen, waarom haar dan, in ons
dagelijksch, dorre en grijze bestaan, de plaats niet toe te kennen die zij, tegen onzen
wil in, door eigen glimlachende kracht toch eindigen zal met in te nemen?.... Neen,
ik hou nog niet van reseda's waar een boreling bij regenweer onder schuilen kan.
Maar ik heb een hoogen hoed gekocht die tot op mijne ooren zinkt en... dien ik voor
geen goed ter wereld zou willen wisselen tegen het zijden kachelpijpje dat, zes jaar
geleden, bij den minsten zefier mijne lokken ontvlood. En dat meisje daar, met hare
zuur-groene tuniek op den zeer wijden witten Liberty-zijden rok, die ik voor twee
seizoenen te Blankenberge in den spanrok, waar zij niet mee lopen kon, bewonderde,
bewonder ik heden nog veel meer, - al is zij twee jaar ouder geworden....’
Al deze wijsgeerigheid had ik uitgekraamd tusschen de Floraliën en de wijk
Oud-Vlaanderen. Die wijk traden wij, tusschen twee hellebaardiers, binnen.
‘Waarom’, aldus betoogde ik verder, waarom stroomen de wandelaars hierheen,
in plaats van zich bijvoorbeeld te begeven naar het, zeer goed ingerichte, en verder
logische, gezonde en evenwichtige Moderne Dorp, dat er anders naast ligt, en waar
men geen bijzonder entreegeld voor betalen moet? Eenvoudig omdat de gewone, de
meestnuchtere mensch hunkert naar fantazie. Geloof mij, het zijn niet de dichters
alleen die dweepen met het vreemde en grillige meisje Fancy, die niet gelukkig zijn
dan als zij met het grillige en vreemde, maar blijde en bezali-
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gende meisje Fancy aan den arm loopen..... Gij roept triomphantelijk uit: Maar deze
wijk ‘Oud-Vlaanderen’ is nu juist geene fantazie; al deze huizen en gevelkens zijn
de weergave van authenthiek-bestaande huizen en geveltjes! Ik antwoord u: zijn zij,
in onzen tijd, voor de menschen die er tusschenin wandelen, logisch, gezond en
evenwichtig? Is het niet, omdat de ontwerpers ervan gewerkt hebben met materiaal,
dat als de geschiedenis der Vlaamsche bouwkundige verbeelding is, - eene verbeelding
die weinig rekening hield met nuttigheid, en wist dat men evengoed gezelligheid
bekwam met schoone vormen als bijvoorbeeld met centrale verwarming?....’
Mijn vriend antwoordde niet. Met trage teugjes dronk hij, aan de herberg van de
Groote Markt, waar wij gaan zitten waren, zijn Duitsch bier. Hij zag op naar het
Belfort van Béthune, waar de lange vlaggen wapperden. In de gulden namiddaglucht
was roziger de baksteenen gewelfde gaanderij van het Iepersche ‘Nieuw-werk’, het
gebouw dat hier gemeentehuis en... restauratiezaal is. Zijn blikken dwaalden langs
de West-Vlaamsche fleurige heerenhuizen, die aan de vier zijden van de Markt staan.
En vlug weken zij van de rood-felpen gordijnen van het laat-zeventiend' eeuwsch
tooneel, waar muziek op uitgevoerd wordt, en dat hier vloekt.... omdat het er alleen
nuttigheidshalve is aangebracht. - Wij stonden op, wandelden langs de strenge, haast
blinde Gentsche ‘steenen’, langs stoere en gezette Oost-Vlaamsche constructies, over
de brug van het blijde riviertje, die ons bracht middenin Brugsche beminnelijkheid.
Wij stonden voor een uitbloeienden boomgaard, met honderdjarige, uitgeknokte,
mosbegroeide en witgekalkte appelaars. Het gras eronder lag vol bloesems, als doode
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vlinders. Links zagen wij stemmige geveltjes uit Goes en uit Veere; achteraan, in
een haventje, eene Zeeuwsche mosselschuit...
- ‘Gij hebt gelijk,’ zei mijn vriend, ‘wij moeten het illogische, laat staan het
ongezonde niet geheel verdoemen. Maar het is nog geen reden dat men zich op de
teenen moet laten trappen door menschen die in extase staan, of aldus voorgeven,
voor een inktkleurigen camelia. Want ik heb eene eksteroog waar eene zwaartillige
dame daareven haar stempel op heeft gedrukt. Vindt gij het nu nog abnormaal, dat
ik al uw gevoelerigheid voor artificiëele schoonheid veroordeel?’
N.R.C., 7 Mei 1913.
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Wagner-festival
I
Brussel, 5 Mei.
De jaarlijksche Wagner-festivals, waarvan het derde voor het oogenblik zijn verloop
neemt, zijn van meet af een glanspunt in het artistieke leven van Brussel geworden.
Een paar maanden op voorhand aangekondigd, is de zaal geregeld zes weken te voren
voor de geheele reeks vertooningen uitverkocht. Want men is gaan inzien van welk
werkelijk nut deze modelopvoeringen, met geschoolde krachten, onder uitnemende
leiding, voor de Wagner-bewonderaars zijn. Dezen hebben in den aanvang geklaagd,
en ik met hen, dat, door het uitsluiten van elke uitvoering van den Bayreuther meester,
het gewone repertoire van den Muntschouwburg een gevoelig verlies leed. Buiten
Wagner en Richard Strauss wordt de Duitsche tooneelmuziek te Brussel genegeerd.
Wel zagen wij de laatste seizoenen Oberon, Fidelio en de Zauberflöte heropgevoerd.
Zeggen echter dat de Muntschouwburg ons op de hoogte zou houden van de Duitsche
productie, evengoed als zij het voor de Italiaansche en vooral voor de Fransche doet,
ware meer dan overdreven. Wij zijn aan de directie heel wat dank verschuldigd, dat
zij Debussy's ‘Pelléas et Mélisande’ haast elk jaar voor eene gansche rij vertooningen
telkens weer op het programma brengt; dat zij ons Dukas' ‘Ariane et Barbe-bleue’
te genieten gaf en met Bréville's ‘Eros vainqueur’ in kennis bracht; dat zij Vincent
d'Indy's ‘Chant de la Cloche’ ten tooneele voerde, gelijk zij voor andere oratorio's
had gedaan, als de ‘Damnation de Faust’
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en ‘L'Enfance du Christ’ van Berlioz: scenische adaptaties waar men kan over twisten
en die zelden gelukkig uitvallen, maar waaruit de loffelijke poging blijkt, goeie
Fransche muziek te populariseeren. Van welke beteekenis trouwens de ‘Théâtre de
la Monnaie’ voor de verspreiding van Fransch werk is: Lalo, Massenet en Reyer, die
hier eerste vertooningen van sommige hunner opera's de vuurproef zagen doorstaan,
evengoed als de jongere d'Indy, wiens ‘Fervaal’ en ‘L'Etranger’ in Brussel het eerste
voetlicht zagen, kunnen het getuigen. Ik geloof niet dat hier ooit Italiaansche
muziekdrama's hunne eerste uitvoering beleefden; zij worden er echter, jaar aan jaar,
goed of slecht, trouw bijgehouden. Alleen de Duitsche, en over het algemeen de
Germaansche en de Slavische muziek, blijft zoo goed als uitgesloten, tenzij ze zich
opdringt. Aldus Strauss met ‘Salomé’ en ‘Elektra’ (wat daarna komt blijft ons
vooralsnog onbekend); aldus ook Humperdinck met de ‘Königskinder’. En wij moeten
naar de Vlaamsche Opera te Antwerpen gaan, willen wij hieromtrent beter worden
ingelicht.
Eigenlijk klagen wij er niet over: de zangers en zangeressen van den
Muntschouwburg, doorgaans eerste-rangs-elementen, waaien ons uit Frankrijk over
en zijn op Franschen leest geschoeid. Zij kunnen heel merkwaardig Fransch en
Italiaansch werk leveren: buiten Lohengrin en Tannhäuser worden zij echter in
Duitsch werk onmogelijk, op weinige uitzonderingen na. Het getuigt dan ook van
doorzicht en van zin der perfectie, zoo het bestuur van den Muntschouwburg verkiest,
hun zulk werk niet toe te vertrouwen. En verliezen wij erbij in den loop van het
tooneeljaar, het Wagner-festival dat het nu sedert de Brus-
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selsche tentoonstelling telkens besluit is er eene hooggewaardeerde vergoeding voor.
De reeks vertooningen bestond dit jaar uit den Fliegenden Holländer, Tristan und
Isolde, de uitvoering der Negende Symphonie van Beethoven, en den Ring. De drie
eerste deelen hebben plaats gehad. De Tetralogie krijgen wij deze week.
De Vliegende Hollander werd vertoond den dag der inhuldiging van de Gentsche
expositie. Tot mijn spijt moest ik dus van het genot afzien, de voorstelling bij te
wonen. Te hooger heeft mij Tristan geboeid. Laat mij, onder de vertolkers uw
landgenoot Urlus in de eerste plaats noemen. Het groote sukses van den avond gold
hem vooral. Urlus trad te Brussel voor het eerst op, naar ik meen, met de tenorpartij
uit de Mattheus-passion, nu enkele jaren geleden. Zijn glansrijk en helder geluid, dat
door zijne zuiverheid zoo gunstig afstak bij wat wij aan Fransche tenors - eigenlijk
barytons die zich in de hoogte ontwikkeld hebben, maar nooit het echte tenor-timbre
verkrijgen - was onmiddellijk opgevallen en bleef in ieders geheugen. Wat de zanger
echter in Bach's meesterwerk niet in volle beteekenis vermocht te bewijzen: de
dramatische uitwerking van dat geluid. En nu is de dramatiek in Tristan und Isolde
ook wel voor een goed deel innerlijk; dat Urlus er volledige, zeer praegnante, zeer
pakkende uiting aan gegeven heeft, en dit met zeer sobere middelen en vaak alleen
door zijn expressieven zang, bewijst naast meesterschap en beheersching, eene groote
scenische intelligentie. Zijne Tristan-vertolking, die vooral in het tweede bedrijf door
kieschheid uitmuntte, kan genoemd naast zijn Siegfried van verleden jaar, en het is
geen geringe lof.
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Ik heb u reeds geschreven dat Mevr. Fassbender-Mottl vooral trof door ‘le défaut de
ses qualités’. Zij is eene uitnemende Wagner-zangeres, doordrongen van de
Bayreuthertraditie. Eene Wagner-rol speelt en zingt zij niet alleen: het is haar of zij
de priesteres is die een in al zijne bijzonderheden vastgestelden ritus volbrengt, waar
in geenen deele van afgeweken mag. Wat men dan ook eerst en vooral in haar
bewondert is: stijl. Wat men echter bij haar meestal ontbeert, is: warmte. Zij bezit
alles om hare creaties leven in te blazen: een heerlijke stem, een prachtige plastiek,
een expressievol gebarenspel. Maar alles is bij haar zoo goed overlegd, alle
spontaneïteit is zoozeer uitgesloten, dat, hoewel telkens zeer schoon, de kunst bij
haar de bezieling uitsluit, de onmiddellijke aandoening, die mededeelzaamheid
uitmaakt, en het publiek het hooge en smartelijke genot van den scheppenden artiest
gunt. - De Isolde van Mevr. Fassbender-Mottl kan de perfectie heeten. Zij zou het
inderdaad zijn, zoo deze groote kunstenares zich wat meer liet gaan op eigen, zeer
sterk, temperament, in plaats van te offeren aan de overlevering, weze deze dan ook
heilig.
De Brangäne van mej. Clairmont was, zij, zeer levend. Het figuur kreeg bij haar
een ongewoon karakter, een bijzondere, een zelfs misschien te groote kracht. De
trouwe Kurwenal was de prachtige zanger Liszewsky; König Marke vond in Braun
een imponeerenden vertolker. En de gepassioneerde en strenge Otto Lohse gaf van
de Tristan-partituur eene interpretatie, waar de grootste zorg geenszins de innigste
gemoedsuitrusting uitsluit.
Zijne vertolking der negende Symphonie genoot bij sommigen minder bijval. Hij
had ze laten voorafgaan door
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wazig-uitgevoerde Parsifal-fragmenten, die hem welgemeend applaus bezorgden.
De eerste deelen der symphonie leken echter wel heel individueel van opvatting. Gij
weet dat Otto Lohse meent dat zeer groote bewondering voor Beethoven niet
noodzakelijk sleur in het begrip van zijne werken meê moet brengen. Hij interpreteert
deze dan ook op zeer vrije, weze het dan ook temperamentvolle wijze. Dit bleek
nogmaals en ten overvloede. Bij de drie eerste deelen der symphonie zag ik dan ook
oude liefhebbers, die de traditie kennen, bedenkelijk het hoofd schudden. Hetgeen
niet belet dat het einddeel voor Otto Lohse een triumph was, al waren de koren - die
van den Muntschouwburg - wel wat schraal bezet; al toonden de solisten (mevr.
Pornot en Degeorgis, de heeren Andouin en Billot, allen van de Monnaie) zich te
veel operazangers om Beethoven geheel tot zijn recht te laten komen. Wat wij van
dit concert meêdroegen, was dan ook in eerste plaats den indruk van Lohse's sterke
personaliteit, die hij met zulke overgave en tevens met zulke meesterlijke tucht aan
zijn orkest en aan zijn publiek weet mede te deelen.
N.R.C., 7 Mei 1913.
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Terugkeer tot de politiek
Brussel, 6 Mei.
Na de staking was ze zoowaar ingesluimerd. Ter weêrszijde der Kamer had men
veertien dagen lang zijn best gedaan. Men had alle mogelijke krachten ingespannen.
Nu was plots weer kalmte ingetreden; de zenuwen hingen slap, als ik mij aldus
uitdrukken mag. En het was de voortgezette bespreking der legerwet niet, die de
politiek uit haar dutje zou trekken.
Daar moest natuurlijk iets op gevonden worden. Er diende weêr leven ingebracht.
Weêr moest de Kamer zich de aandacht van het land waardig maken. En daartoe
gebruikte zij een sedert lang probaat-gebleken middeltje: zij behandelde weêr maar
eens de financiëele politiek der regeering.
Het was de liberaal Buyl, die de bel aanbond. Buyl, oud-onderwijzer, moet een
uitnemend leeraar in de rekenkunde zijn geweest. Rekenkunde is zijn passie, zoodra
zij tegen de regeering uitdraait. Heele dagen brengt hij in de Rekenkamer door, telt
's lands facturen na, ziet of de kwitanties in orde zijn. Was hij geen Kamerlid, hij
zou een pracht van een ambtenaar wezen. Intusschen is hij de pest van het ministerie
van financiën. Geen middel, een paar honderd millioen schatkistbons uit te geven,
of Buyl komt erachter. Wat erger is: hij laat het zwart op wit drukken in de bladen.
En er zijn ministers, die zich daar nijdig om maken.
Minister Levie, anders de bezadigdheid in persoon, heeft zich nijdig gemaakt.
Minister Levie is een meester
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van het getal: hij beheerscht het Belgische geld en laat geen enkel Bach-concert
voorbijgaan, waar hij steeds mijn trouwe buurman is. Als getalvirtuoos was minister
Levie de aangewezen man om onze financiën in het zuivere te trekken. Want onze
financiën verkeerden, sedert de megalomanie van de Smet de Naeyer, graaf bij
Leopold's genade, in de duistere poelen van het onzuivere. Minister Levie deed zijn
best. Ik herinner mij van verleden jaar een charmante, een echte salon-Kamerzitting,
waar minister Levie het bewees aan Louis Franck, ander specialist. Of althans trachtte
te bewijzen. Want, ziet u, ik-zelf ben géén getalbeheerscher; ik heb er niet meer
verstand van dan, met permissie, een varken van driehoekmeetkunde. Zoodat ik met
alle bescheidenheid mijn eigen oordeel reserveer.
Buyl bond dus de bel aan. Levie, overtuigd dat hij dit luid-klinkend ornament niet
verdiende - vroeger liepen de melaatschen met eene bel, en voor melaatsch wil de
regeering niet doorgaan - Levie werd kregelig. Men dorst eruit op te maken, dat de
regeering in het nauw zat. Zij antwoordde dat zij maar onmiddellijk uitleggingen
zou geven, ten bewijze dat de hemel niet zuiverder was dan de grond van haar hart
(dit natuurlijk de vertaling van een Fransch vers, dat gij nu maar eens moet raden).
Zij aanvaardde dus den strijd, zonder uitstel; van beklaagde, werd zij uitdaagster.
Het was Louis Franck die den handschoen opnam.
Louis Franck weet heel kranig handschoenen op te nemen. Hij doet het met
volkomen ridderlijkheid. Hij weet hoe gevaarlijk het is, bij het schermen brutaal van
leer te trekken, en dat het past, zijn tegenstander het eeresaluut
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te brengen, nog voor men begint. Hij bezit zelfbeheersching; hij glimlacht in het
gevaar, hij is, als parlementair, een volmaakt ‘maître d'armes’. En zoo kon ook een
oningewijde als ik vanmiddag met plezier naar hem luisteren.
Hij sprak van op de tribune. Het is een teeken dat het gewichtig was. Het bleef
echter beminnelijk. Het was streng maar gratievol. Gij zoudt mogen denken aan een
Rafaël Sanzio, indien het geen financie gold. Trouwens, oordeelt zelf.
‘De regeering’, aldus Louis Franck, ‘bracht voor het oogenblik vierhonderd vijftig
millioen schatkistbons in omloop, iets wat men in een voorspoedig land nimmer zag
gebeuren. Onder liberaal bewind was de schuld geconsolideerd; het daarop volgend
Beernaert-kabinet wist eveneens zuinig te blijven. Maar met de Smet de Naeyer ein treuer Diener seines Herrn, om nu maar eens Grillparzer aan te halen - werd het
anders. Onze openbare schuld rees onrustbarend, zoo, dat niet alleen de oppositie,
maar zelfs een Beernaert, een Cooreman, een De Lantsheer protesteerden. Liebaert
was een waardige volgeling van de Smet de Naeyer: hij leidde ons naar de afgrond.
Zijn opvolger had het natuurlijk lastig: er waren verbintenissen voor zeven- à
achthonderd millioen. Door eene groote kredietoperatie aan te gaan, hadde hij zich
kunnen redden. Maar de verkiezingen stonden voor de deur: het was het oogenblik
niet voor eene belangrijke leening. En de regeering ging voort renetetitels uit te
geven. Gevolg: de Belgische rente werd gedeklasseerd. En toen nam men zijn
toevlucht tot schatkistbons: eigenlijk rentetitels, op hoogen interest, na korte termijn
af te lossen. De schade
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der dragers van officiëele rente was er ontzaglijk door: die rente daalde tot 76 frank.
Het heeft u niet belet met uw stelsel van schatkistbons voort te gaan. En aldus is in
de laatste jaren onze schuld met twee milliard en half gestegen.
In dertig jaar tijd is zij per inwoner verdriedubbeld. Slechts Frankrijk teekent
grootere individuëele schuld aan. Is nu die aangroei door uitgaven, die het land ten
goede moeten komen, te billijken? Neen. Daar heeft zelfs een katholiek als Cooreman
op gewezen. Wij dragen de militaire lasten niet der grootmogendheden. En nochtans
vinden die staten middel om hunne schuld te delgen op veel belangrijkere wijze dan
wij. Gij echter, regeering, waart op eene galjoot ingescheept, waarvan ge wel wist
dat ze u naar pijnlijke avonturen zou voeren; en... gij moest varen. Er is een tijd
geweest, dat gij weer tot spaarzaamheid kondet terugkeeren: gij hebt het echter niet
gedaan.... omdat uw verder bestaan van uwe vrijgevigheid afhing. Met het gevolg
echter dat niemand u nog leenen wil. Met het nieuwe gevolg, natuurlijk, van nieuwe
belastingen te moeten heffen. De last, immers, alleen voor de schatkistbons, bedraagt
tot twintig millioen 's jaars. Uw tekort is, in één jaar van zes en dertig tot drie en
veertig millioen gestegen, voor uitgaven, die heetten prachtige vruchten te moeten
dragen. En indien uw budget eerlijk was opgemaakt, dan zouden wij het dubbele
boeken. Mag zulke financiëele politiek duren? Het land zal oordeelen!’
Minister Levie vindt al die aanklachten niks prettig. En als het applaus, dat de
lange, de bij de drie uur lange rede van Franck heeft uitgelokt, verbergt hij nauwelijks
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zijne kribbigheid. ‘Graux’, zegt hij, ‘de liberale minister Graux heeft evengoed
schatkistbons uitgegeven als wij. Is de Smet de Nayer misschien wat ver gegaan, hij
heeft aan ons oeconomisch leven een impuls gegeven, dat gij wat al te gemakkelijk
negeert. En Liebaert, die geen nieuwe belastingen heeft geheven, heeft beslist
gespaard. Is in België de rente gedaald, zij is het ook in al de andere landen. Ik vraag
niet beter dan eene leening aan te gaan. Maar ik acht het oogenblik niet gekomen.
Alle financiemannen deelen dit oordeel. Wat blijft er mij dan over, dan het uitgeven
van schatkistbons? Ik heb gedaan wat ik kon, - en het was geen reden om het aan het
klokzeel te hangen, met het gevolg dat het de markt zou beïnvloeden! En...’
Maar neem mij niet kwalijk, mevrouw: de heer Levie bracht het voor heden niet
verder. Hoe zoudt gij dan zoo wreed zijn, van mij te eischen dat ik dit verslag voort
zou zetten?...
Gij hebt trouwens al genoeg vernomen, om in te zien dat ik van een ‘grooten dag’
terug kom. Dat het bureel der kamer trouwens op een ‘grooten dag’ gerekend had,
bewezen de politiemaatregelen die hoofdzakelijk tegen ons, persmannen, genomen
waren. Wij hadden alle moeite der wereld om doorgelaten te worden. Wij hadden
nochtans geen schatkistbons gestolen.
N.R.C., 8 Mei 1913.
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Financie
Brussel, 7 Mei.
Behalve al de hoedanigheden die ik gisterenavond aan minister Levie met kwistige
hand toeschreef, bezit hij deze, geene kat te zijn die men zonder handschoenen aanvat.
Van de kat bezit hij wel de ietwat geniepige beleefdheid en sierlijkheid in de gebaren;
nader hem echter niet met naakte handen: zijne klauwen, die niet altijd zichtbaar
zijn, zijn scherp.
Onder ons gezeid, op politiek gebied is hij van hetzelfde ras als Louis Franck; en
ik hou dit voor een heel goed ras. Hij gebruikt dan ook Franck's wapenen.
‘Gij verwijt mij,’ zei hij, pas vier uren geleden, ‘schatkistbons uit te geven. Ik vind
u goed! Wat doet dan, zal ik u maar eens vragen, de stad Antwerpen? En wat doet,
vervolg ik, de stad Luik? En wat doet - neem mij deze onbescheidenheid niet kwalijk
- het buitenland, waar wij, volgens den heer Franck, zoo leelijk bij afsteken? Pruisen,
Denemarken, Zweden zijn financieel dieper gezonken dan wij. Herleid tot ons
Belgisch drie t.h., stond het Engelsch geconsolideerd (eerste rente der wereld) in
1897 aan 112.75; thans echter aan 74.85! De heer Franck beweert dat Frankrijk dit
jaar slechts voor vierhonderd millioen schatkistbons heeft uitgegeven. Hij vergist
zich voor de helft; en dan dient men nog aan te merken, dat deze bons door de Banque
de France en de Banque d'Algerie aanvaard worden. De heer Franck beweert verder
dat Engeland geen enkelen schatkistbon voor zijne buitengewone begrooting heeft
uitgegeven. Maar dit is
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heel goed te begrijpen: heel het oeconomische leven der natie berust in handen van
particulieren; met spoorwegen, vaarten, havens, heeft de staat niets te maken. Hij
heeft dus geen geld noodig. En trouwens: de gewone begrooting neemt een deel op
haar van wat bij ons de buitengewone toekomt! - Frankrijk gaat een tekort van 636
millioen tegemoet. Het heeft wel te verstaan geen buitengewone begrooting. Maar
daarentegen koopt het op lange termijn spoorwegen af, hetgeen niet op de gewone
begrooting komt. Wij daarentegen brengen op de gewone begrooting allerlei uitgaven,
die op de buitengewone konden staan. Wij bouwen op de gewone begrooting paleizen
en kazernes, en wij kunnen het doen omdat wij groote boni hebben. Onze schuld
zullen wij in één en tachtig jaar hebben gedelgd. En dat is een waarlijk korte tijd, als
men, b.v., de steeds stijgende meerwaarde van onze spoorwegen in het oog houdt...
Heel de zaak is: gij laat u begoochelen door de verdeeling in gewone en buitengewone
begrooting. Het is trouwens niet waar, dat wij verplicht zijn nieuwe belastingen te
gaan heffen. Daar is, weliswaar, de nieuwe legerwet in aantocht. Maar zij is er nog
niet, en... later kan men altijd zien. Gij verwijt ons, dat wij weeldeuitgaven gedaan
hebben. Maar die uitgaven hebt gij toch zelf gestemd! En gij gaat zoover, ons aan te
wrijven dat wij het geld van anderen zouden hebben verteerd. Maar primo: onze
boekhouding is in orde; en secundo: wij blijven er in elk geval goed voor. Gij wrijft
ons verder aan - gij houdt niet op met wrijven! - dat men dit alles in de Rekenkamer
niet na kan gaan. Natuurlijk! vermits de regelingsuitgaven slechts na betaling aan de
Rekenkamer onderworpen worden..... Heel de waarheid ligt hierin: men verwart,
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moedwillig of niet, de gewone met de buitengewone begrooting. Op ditzelfde
oogenblik beijvert eene bijzondere commissie zich, ze uiteen te houden. En ik hoop
wel dat wij binnenkort, om tot eene betere regeling te komen, de grondslagen zullen
kunnen leggen van eene nijverheidsbegrooting der staatswerken. En verder zal men
eene oplossing moeten zoeken die den staat toelate tusschen te komen in
ondernemingen die het algemeen welzijn ten goede zijn. Vooruitgaan kost geld. Wie
gaat mee vooruit?’
Aldus minister Levie. Dat zijne rede indruk maakte, bewijst de bewering aan den
aanvang dezes briefs, als zou hij niet te naderen zijn dan met een nieuw paar
handschoenen. Nu ik mijne aanteekeningen hier in gekuischten vorm heb
overgeschreven, ga ik mij afvragen of ik u in gemoede mag dwingen, zulke sumptuaire
uitgave te doen. Want ik ga bemerken, dat ik waarlijk in deze een oningewijde ben.
En de heer Mechelynck, andere financiëele specialiteit, komt mij in dit geloof
versterken.
‘Gij, minister Levie, zijt,’ zegt hij ‘een sluwerd. Gij wilt eene academische discussie
over gewoon en buitengewoon. Wij klagen de uitgifte van vier honderd vijftig millioen
schatkistbons aan: gij laat het uitloopen op een concetto. Gij legt ons hooghartig het
zwijgen op, wanneer onze plicht juist gaat eischen, dat wij zouden spreken. Want
allang hadden wij lont geroken. Om schatkistbons te plaatsen, hadt gij uw toevlucht
genomen onder meer tot de Spaarkasbank. En dit alles buiten gemeenen wete om.
Het viel trouwens gemakkelijk: in jaren werden de begrootingen niet ernstig
besproken. In jaren werden....’

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 6. Nieuwe Rotterdamsche Courant januari 1913 - november 1913

303
....Maar zoudt gij willen gelooven, mevrouw, dat het zoowaar kwart over vijven is
geworden? Ik hef dan ook - neem mij niet kwalijk - de zitting op. En morgen vertel
ik u verder over ons geldbeheer dingen, die....
N.R.C., 8 Mei 1913.
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Nog maar wat financien
Brussel, 8 Mei.
Het mag met beslistheid vooruitgezet: wij hebben in onze Kamer een aantal financiëele
katten, die niet zonder handschoenen aan te pakken zijn. Daar zijn er bij van allerlei
soort. Er is de gezellige huispoes en er is de aristocratische-afgetrokken angora. Er
is ook, onder gedaante van Mechelynck, de Perzische tijgerkat, die nauwelijks hare
scherpe klauwen verbergt.
‘Gij zijt sophisten,’ had hij gisteren der regeering toegevoegd. ‘Wij klagen
overdadige uitgifte van schatkistbons aan: gij antwoordt ons met allerlei distinguo's
over gewone en buitengewone begrooting. Gij gaat er prat op, uit de gewone kas te
hebben betaald, wat gij uit de buitengewone haddet kunnen nemen. Maar deze was
leeg, en gij hebt ze gevuld op onbehoorlijke wijze. Gij dekt aldus uwe beschaamde
armoede met een schijn van weelde. En dat is nu wel handig. Of het echter uwe 450
millioen schatkistbons billijkt?’
En vandaag gaat hij voort: ‘Graux heeft er inderdaad ook uitgegeven. Maar ze dan
ook zoo spoedig mogelijk ingetrokken. Gij wilt hetzelfde doen, zegt gij. Proficiat.
Maar het zal u niet weinig moeilijk vallen! Om te beginnen, gij zult er niet weinig
bij verliezen, vermits gij ze in het buitenland met Fransche rente terug te betalen hebt
en verder heel wat commissiegeld om hebt te verteeren. Het is trouwens niet met
schatkistbons dat men noodzakelijke uitgaven betaalt. Gij zaagt geen anderen uitweg?
't Akkoord. Maar wij klagen het juist aan dat gij
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zulken toestand in het leven hebt geroepen. Alles hebt gij aan kiespolitiek opgeofferd.
En daarom hebt gij de noodzakelijke leening niet aangegaan op het gunstige
oogenblik, d.i. in 1911. En nu, in 1913, zal men zijn toevlucht moeten nemen tot
nieuwe belastingen! Consolideert toch uwe schuld, mijne heeren; consolideert! Het
is de eenige weg naar een eerlijk financieel beheer!’....
Oud-minister Liebaert, andere kat, is een kater. Hij ziet er als een ouden, grimmigen
kater uit. Maar als hij zijn mond opendoet, bemerkt men onmiddellijk dat hij toch
niet onder de meest-boozen is. In ‘het Lied van Schijn en Wezen’ zou Frederik van
Eeden hem boeken langs den kant Schijn. Nochtans doet de heer Liebaert (een
voorbestemde naam voor een kater) van meet af grootsch: hij vergelijkt België bij
en met Duitschland. En het valt goed uit: Duitschland zit er met zijne schatkistbons
al niet beter voor dan wij. 't Is maar, betoogt de heer Liebaert, dat men moet
onderscheiden tusschen landen die hunne oeconomische bewerktuiging in regie
hebben, en die waar de regeering niet anders te doen heeft, dan... te regeeren (wat
moet dit laatste prettig zijn, denkt minister Levie zichtbaar). Wij, Belgen, wij rusten
ons oeconomisch uit, en wij doen het zonder ons de minste rust te gunnen. Trouwens,
wij krijgen overal zooveel kapitaal als wij maar willen. Hebben wij geen leening
aangegaan, dan is het omdat het oogenblik niet gunstig was. De minister van financie
handelde dus heel goed, toen hij schatkistbons uitgaf. Die schatkistbons zijn van heel
wat betere hoedanigheid dan die van het liberaal ministerie. De heer Buyl sloeg dan
ook den bal mis, door ons aan te klagen zonder eerst zijne vrienden der groote steden
te
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hebben geconsulteerd, die er meer hebben uitgegeven dan wij. Onze toestand is heel
wat beter. Het middeltje door den heer Buyl tegen de regeering gebruikt, is dan ook
van minder allooi. Een Frère Orban zou het heel zeker niet hebben goedgekeurd.
Ons intusschen vermindert het niet. Sociaal te leven maakt het echter onmogelijk.
En het hoeft niet bewezen dat wij niet het meest daaronder lijden zullen...
Met gezel Bertrand stijgen wij een stapje langs den ontwikkelingsgang van het
genus felis. Wij zijn, mijne heeren, aangeland bij het soort panter, dat zich niet
temmen laat. Van spitsvondigheden houdt de heer Bertrand nu eenmaal niet. Hij is
het Cyprisch poesje niet dat willig op den ijzerdraad heeft leeren loopen. Als een
panter past, springt hij in het wilde, doet het geweldig... en komt altijd op zijne pooten
terecht, daar waar hij zijn wou.
‘Uw financieel stelsel is rot’, verklaart hij met beslistheid, ‘omdat heel de burgerij
rot is. En meer bepaald de klerikale burgerij, waaronder wij bukken, en die natuurlijk
het grootste deel der lasten drukken doet op het volk. Zoo geeft het volk zijn geld
voor meestal onvruchtbare uitgaven. Aan dergelijke uitgaven is meer dan een milliard
besteed geworden. Gij stelt daar uwe spoorwegen tegenover? Morgen zijn ze in
deficit! Weer zullen wij een milliard ter leen moeten gaan vragen. En hoe gaat gij
zulke leening dekken? Gij weet het niet eens, noch voorziet het! De dragers van
Belgische rente lijden verlies op verlies. Gij stelt tegenover het uwe het geldelijk
beheer der groote gemeenten. Maar gij zelf staat die gemeenten gestadig in den weg.
Als er ergens verwarring
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heerscht, dan draagt gij er de eenige schuld van. En gij durft nog protesteeren? Gij
moest u schamen!’
‘Welnee, welnee!’ meent de heer De Meester, ‘en ten bewijze: zie maar eens wat
te Antwerpen gebeurt.’
De heer De Meester is maar een klein katje, maar een vinnig. Maar de
best-gewapende katers van links laten er zich op neervallen, zoodat zijn onschuldig
gekrauw al gauw is verlamd. Waarna een dier katers, een rustigzekeren, en die de
heer Fulgence Masson is, bedaard de zaak aan het beschouwen gaat.
‘De heer Levie’, zegt hij, ‘heeft allerlei belangwekkende dingen verteld, - echter
nevens de kwestie. Ik ben het met hem eens dat een land, hetwelk respieën heeft,
over groote kapitalen moet kunnen beschikken. Die kapitalen moet men echter in
leeningen zoeken. Heeft men het gedaan? Neen! De vraag is: hoe zijt gij aan geld
gekomen? Met handigheid? Nogmaals: neen! De Belgische rente is aan het dalen
gegaan in 1906. Gij stondt toen voor 7 à 800 millioen verplichtingen. De leening
drong zich op. Gij hebt ze niet aangegaan. Eerst hebt ge geput in de kas van spoor,
post, telegraaf. Daarna kwam het overige. Wij wijzen u op het verkeerde hiervan.
Wat antwoordt gij ons?: ziet toch wat de liberalen hebben gedaan! Alsof zoo'n
antwoord verandering kan brengen in den toestand!...’
En op dien toon vol bezadigdheid zal de heer Masson morgen zijne rede voortzetten.
Intusschen ga ik op zoek naar een schatkistbon. Want ik verklaar het u zonder
valsche schaamte: nog nimmer kwam ik er éénen te zien....
N.R.C., 10 Mei 1913.
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Hector Denis †
Brussel, 10 Mei.
Gisteren, in den reeds laten namiddag, bij 't einde der ijdele financiëele bespreking,
die ons zoo weinig zou leeren en bij elks weten zoo weinig invloed zou hebben, was
zijne smalle gestalte in de grauwe verveling gerezen. Met het stramme gebaar, dat
hij telkens had, knoopten de knokige vingeren den spannenden gekleeden jas om het
smalle lichaam en de overvloedig-aangevulde schouders toe. De rechterhand
verschikte even den witzijden cachenez, die hem niet verliet. In de linker bewogen
bij korte snokjes, kleine papiertjes.... En zijne stem klonk, blank en ver, haast zonder
geluid, geforceerd en onmachtig in de expressie. Die stem was zijn wanhoop; zij was
het nochtans, die naar hem steeds zoo aandachtig luisteren deed.
Gistermiddag weêr dan luisterde men, terwijl buiten het onweêr los ging breken
en wij er binnen de Kamer het zenuwspannende broeien van voelden. Het was een
oogenblik van gêne, van physieke malaise: die stem als eene verre houten klok in de
ademlooze ijlte. Nochtans was aan den spreker niets buitengewoons. Men luisterde
weêr, maar... naar diagrammen. Het wezenloos geluid disculpeerde minister Levie
en beschuldigde zijne voorgangers, omdat de statistische krommen het aan het
rechtvaardigheidsgevoel des geleerden oplegden. Na vier dagen politieken drift,
kwam de starre en afgetrokkene wetenschap weêr maar eens de monden snoeren met
den raad... dat verantwoordelijke financieministers nu maar eens meer
wetenschappelijk moesten gaan handelen. En nadat de redenaar gedaan had, was
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hij als telkens àf, zoozeer had hij zich weêr voor zijn lievelingswerk ingespannen.
Hij hijgde als een acteur na de geweldigste tirade. En deed even zijn cachenez af...
Het is dat Hector Denis, doctor in de wijsbegeerte, doctor in de rechten, doctor in
de natuurwetenschappen, professor emeritus der Universiteit Brussel, één der eerste
Internationalisten en één der eerste socialistische Kamerleden, de geweldigste
rationalistische mysticus is geweest, dien wij in België misschien ooit hebben gehad,
en dien men in deze naast zijn meester Auguste Comte had mogen plaatsen. Deze
twijfelaar, deze systematische negeerder, was een geest, die in die van het absolute
leefde, in zooverre dat hij zich in het dagelijksche leven al bijzonder weinig thuis
scheen te gevoelen. Eene vergelijking tusschen hem en Woeste dringt zich op.
Niemand meer dan Woeste schijnt op de kimmen van het volstrekte te leven. Komt
het voor, dat een zijner partijgenooten zijns inziens faalt, dan schrijft Woeste aan
zijne familieleden: ‘Bidt voor hem!’ Want Woeste - het is vaak zijne eenige
verontschuldiging - herleidt alles tot de Roomsche Kerk. Of liever neen: hij herleidt
de Roomsche Kerk tot al zijne eigene inzichten. Hij draagt in zich, met eene
oprechtheid, die zich telkens voedt aan de innigste en waarachtigste vroomheid, het
gevoel eener onfeilbaarheid, waar hij nimmer zal af te brengen zijn. En daarom gaat
de heer Woeste met zulke beslistheid, zulke kalme beslistheid, die aan aplomb grenst,
door het leven. Al is hij van aard verstrooid: hij heeft een breeden tred en knieën die
niet doorplooien. En hij is zoo zeker van zijne zending, dat, toen onlangs een tram
hem nogal ruw aanstootte, met het gevolg dat hij een maar maanden thuis
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moest blijven, hij moet hebben verklaard: ‘God heeft mij behouden, omdat Hij mij
in België nog noodig heeft.’
Hector Denis, hij, toen hij verleden jaar afscheid nam, in eene roerende
plechtigheid, van zijne studenten der Brusselsche Hoogeschool, waar hij zeer
uiteenloopende dingen doceerde, prees in deze woorden de meester zijner jeugd: ‘Zij
hebben ons leeren loochenen!’ De groote idealist, de geleerde die de mogelijkheid
van algemeen communisme heeft gepredikt, was nochtans bij nature een geloovige.
Hij, die buiten alle dogma's stond welke niet te herleiden waren tot diagrammen,
maar aan diagrammen een geloof hechtte dat sommigen zijner discipelen, die weten
hoe broos vaststelling is en hoe machtig soms redeneering, deed glimlachen, hij had
de onvastheid van wie geen practischen houvast bezitten. Alles wilde hij op doen
klimmen tot een hooger standpunt van wetenschappelijke controol. Terwijl Woeste
godsvereering neêrhaalde tot den dienst van kleine partijbelangen, wilde hij alles
opvoeren tot eene wetenschap, waarin hij halsstarrig geloofde, al moet hij op het
einde zijns levens bekend hebben dat zij verouderd was; en hij zal er zich dikwijls
ledig en onvoldaan bij hebben gevoeld, als steeds het geval is met dezen die het
absolute niet naar eigen gedaante te... verminderen weten, maar zich gestadig door
het volstrekte opgezogen, en als opgelost gevoelen... En ook Denis - die trouwens
Woeste's arendsneus, en Woeste's arendsblik bezat, al was het met veel minder
bewustzijn, en de argeloosheid van wie zich wel verontwaardigen kan, maar daarom
nog niet strijden - ook Hector Denis had een breeden tred, en knieën die niet
doorplooiden. Maar terwijl Woeste bij iederen stap zijne voeten diep
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in den grond drukt, scheen Denis over wolken heen te stappen....
Hij is, beslist, een groot man geweest. Voor de generatie van '90, de generatie die
met de anarchistische beweging van voor een kleine twintig jaar haar-zelf bewust
werd, hadde hij een held kunnen zijn naast Elysée Reclus. Er ontbrak hem toe
vleeschgeworden drift der gedachte; hem ontbrak bloedwarm proselytisme. Zijn
geloof was, als bij een asceet gewoon is, niet mededeelzaam. Schuchter van aard,
was deze leerling van Proud'hon voor de eigen leer wel heel streng, tegenover de
leer van de anderen wat al te onpartijdig. Als rector der Universiteit van Brussel had
hij wel mooie gebaren, nl. toen men Reclus dwong af te treden. Hij echter bleef aan;
werd een parlementair-socialistisch Kamerlid; en bleef tot het einde toe professor
der liberale universiteit. En hij bleef het omdat hij schuchter was, van geen herrie
hield, en... meer een geleerde was, weze het dan ook een contemplatief geleerde, dan
een apostel, - dit is: een geloovig vechtersbaas.
Door zijne leerlingen, juist vanwege dat onvermengd geloof in de zuivere
wetenschap, vanwege dat kuische leven, dat alleen aan het idealisme offerde der
loutere ratio, werd hij vergood. De belangelooze hoogte zijner leer, al berustte ze op
wat voor hem eenige werkelijkheid was, deed dat de jeugd, die nog niet aan
betrekkelijkheid heeft te offeren, in hem, in zijn, zij het dan ook lijdelijke en niet
scheppende wezen, het type zag van den opleider.
Die belangloosheid was het tevens, die hem boven den partijstrijd plaatste. Elkeen
in het politieke leven had
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voor hem de meeste achting. Het socialisme vond in hem den steun en de bevestiging
eener, weze het misschien nogal dorre wetenschap. Voor de tegenpartijen was hij,
wijl alles behalve strijdbaar, wijl tot het uiterste toe abstrakt, onschadelijk, en daardoor
reeds sympathiek, - sympathie die echter, het dient gezeid, haar hoofdbron vond in
de zachte hoogte, in de sereniteit die slechts schoone karakters bereiken. Het kleine
was dezen man vreemd,... tot onbeholpenheid toe. Hij was eene dezer, die kimmen
bewonen, waar de lucht zoo zuiver is, en de longen zoo sterkt, dat zij niet meer
vatbaar zijn voor de lager-aardsche prikkelbaarheid. En dit is een verschijnsel al te
zeldzaam, dan dat men het niet waardeeren zou bij zelfs zijne tegenstanders, - die in
deze te ver van u af staan dat gij ze zoudt durven verlagen tot vijanden.
Aldus was Denis een zeer schoon en zeer zuiver figuur, - weze het dan ook een
negatief, geen arbeidzaam, meer een beschouwend dan een scheppend figuur. En als
een beschouwer, als een contemplatieve heeft hij mogen ontrijzen aan het stoffelijke.
Gistermiddag nog streed hij in de Kamer voor financie-theorie meer dan dat hij tegen
eene all zu menschliche financiëele wan-regeering streed; gisterenavond nog woonde
hij eene vergadering bij, waar de plannen moesten goedgekeurd van modelwoningen
voor arbeiders. Vanochtend, toen zijne kinderen hem te vergeefs aan de ontbijttafel
verwachtten, vonden zij hem dood in bed, - opgenomen, zonder strijd met het
onmiddellijke leven, in de pure Gedachte, gelijk geloovigen zeggen zouden.
N.R.C., 13 Mei 1913.

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 6. Nieuwe Rotterdamsche Courant januari 1913 - november 1913

313

Nederlandsche schilders te Brussel
Brussel, 20 Mei.
De wisselwerking is dus begonnen: een paar Belgische salons in Holland, een groep
Nederlandsche schilders in den Cercle Artistique te Brussel. Evenals de literatuur
van beide landen ruim ‘verbroedert’, en met de welgekende gevolgen, nu ook de
schilderkunst, hoewel dan in mindere mate.
Of de gevolgen nu even schitterend zijn zullen als voor de letterkunde?
Het moet mij van het hart: de Belgen winnen er ongetwijfeld bij; ik vrees echter
dat de winst minder zal zijn voor de Hollanders. En het ligt evenzeer aan henzelf als
aan ons, Belgen.
De Belgische salons, evenals de particuliere tentoonstellingen van Vlamingen, die
in de laatste jaren zooveel bijval genoten Benoorden-Moerdijk, gingen van Hollandsch
initiatief uit. De Belgen stuurden in op verzoek van dezen of genen kunsthandel, die
ze gul ontving, smaakvol exposeerde, en tegen goede, bij ons ongekende, prijzen
verkocht. Het waren daarenboven echte keuruitstallingen zoo naar getal als naar
gehalte en naar verscheidenheid. Het lijdt dan ook geen twijfel of de Belgen keeren
naar Holland terug, met hun beste werken, met hun blijde kunst die ten uwent zoo
gewaardeerd en begeerd wordt.
De Belgen, daarentegen, doen niets om de Hollanders aan te lokken. De kunsthandel
is bij ons onbekend; alle uitnoodigingen zouden dus moeten uitgaan van
kunstkringen... die, het spreekt nogal van-zelf, eerst voor de
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eigen leden zorgen. Eene expositie van Nederlandsch schilderwerk kan hier dus
bezwaarlijk anders dan op eigen risico en met eigen middelen gaan, vooral als het
minderbekende meesters geldt. De Hollandsche schilder weet trouwens dat in België
niet of weinig, en dan nog tegen betrekkelijk lage prijzen, wordt verkocht (bij
tentoonstellen toch een belangrijke factor). Hij komt dan ook maar schaarsch naar
België over, en dan meest nog met middelmatig werk. België staat op den
Hollandschen index: ten bewijze de Nederlandsche deelneming aan de kunstafdeeling
der Gentsche expositie, waar uwe landslieden heel wat schitterender hadden voor
den dag kunnen komen.
Is zulke houding verkeerd? Berust zij op een wanbegrip? Och, de Belgen zijn nu
wel niet toeschietelijk; uitnoodigingen zullen zij niet dan bij uitzonderingen sturen.
Maar bewonderen zullen zij gretig, en, mits de prijzen niet al te hoog zijn, ook wel
koopen. Wende zich een flinke groep met eersterangswerk tot den eigenaar van ééne
der, doorgaans goed-ingerichte kunstzalen - Giroux, Boute, Galerie Royale, Salle
Studio - dan zou ik durven instaan voor het sukses. De jongere Hollanders, die durf
hebben, moesten het maar eens probeeren: dan zouden zij ten onzent wel evenveel
bijval inoogsten als de Vlamingen die, zij het dan ook in betere voorwaarden, in
België ongekend, naar Holland hebben ingestuurd. En dan zou de wisselwerking, de
voor beide landen weldadige wisselwerking voor het Noorden evengoede vruchten
afwerpen als voor het thans gunstiger behandelde Zuiden.
Intusschen hebben het een zevental uwer landgenooten te Brussel gewaagd. T.
Colenbrander stelt niet minder dan zeven en dertig potten, kruiken, pullen ten toon,
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die, door de zachtheid van hunne stof, de rijpe fijnheid van hunne kleur, de stijlvolle
gratie hunner ornamenteering ten zeerste de aandacht trekken. Het is natuurlijk eene
kwestie van persoonlijken smaak, dit of geen, meer of minder naturalistisch
plantenmotief als logisch of doelmatig aan te nemen. Sommigen kunnen er zich aan
ergeren, dat een vaas ‘Bord de ruisseau’ moet voorstellen, of een abstractie als
‘Rudesse’ uitbeeldt. Maar... men kan ze heel goed bezien, zonder daarom na te kijken
in den catalogus wat ze moet beteekenen. En dan zal ze doorgaans wel kunnen
bekoren.
Er is verder werk van zes schilders: C. Breitenstein, A.H. Daalhoff, A.L. Koster,
Willy Sluyter, H.J. Wolter en Ph. Zücken.
Laat ik maar onmiddellijk zeggen dat de meeste aandacht naar Sluyter en naar
Daalhoff gaat. Voor Sluyter is dat niet te verwonderen: zijn breeden opzet, zijn gulle
teekening, zijn zonnig palet, het levenslustige karakter van zijn kunst doen Vlaamsch
aan, moeten Vlamingen bevallen. En ook diepere hoedanigheden, minder
oppervlakkige kenschetsen treffen den toeschouwer. Het rake van lijn en kleur is
niet bloot virtuositeit; het schijnbaar losse berust op grondige kennis; de durf gaat
niet zonder ernstig weten. Om al deze redenen kan Willy Sluyter in België een zeer
gezien schilder worden. Eene ruimere tentoonstelling van zijn werk zou hier zeker
een groot sukses zijn.
Is het de tegenstelling, die van Sluyter naar Daalhoff drijft? Ook deze fijne,
gevoelige, droomerige, haastonwerkelijke paneeltjes worden hier met vrome aandacht
beschouwd. Nochtans is de bronzen, de rijpe en bezadigde maar niet klare, alles
behalve luministische kleurgamma
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voor een Vlaamsch oog ongewoon, en, laat ik het maar zeggen, minder prettig. Wij
zijn er sedert heele tijden aan ontgroeid. Iemand ging, bij mijn laatste bezoek aan de
expositie, verder, en beweerde dat Daalhoff - en hij wees op diens ‘Clair de Lune’ zich-zelf als fijn tonalist niet steeds gelijk blijft, - al bewonderde hij ook de
schroomvallige behandeling der kleur in verband met de, werkelijke of gedroomde
atmospheer. Ik voor mij-zelf betreur, dat men het ensemble van A.H. van Daalhoff
- zeven schilderijen - niet afgezonderd heeft uit het meer-rumoerige werk der andere
exposanten: hij-zelf, en wij niet minder, hadden er bij gewonnen.
De zeventien doeken van Breitenstein, forsch en koen, maar nog al log gedaan;
de zeven stukken van Wolter, eveneens kranig maar niet zeer fijn, zijn niet
uitzonderlijk genoeg om Belgische oogen, gewoon aan acuut impressionisme, te
boeien. De tulpen en hyacinten van Koster vindt men beminnelijk en aangenaam
schilderwerk. Zilcken is zeker gedistingeerd, - maar men verwacht in Egypte, in
Algerië, in Italië, in Zuid-Frankrijk meer licht, dan men er vindt op deze fijn-tonige,
gevoelig-genuanceerde, eerder grijze dan schitterende doeken, uit deze zonnelanden
meegebracht. Althans, aldus meent de Belg....
Eene niet-onbelangrijke expositie dus. Maar die, gij geeft het toe, voor den huidigen
kunstroem van Holland onvoldoende is.
N.R.C., 22 Mei 1913.
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De tentoonstelling te Gent
Afdeeling schoone kunsten
I
Brussel, 21 Mei.
Ik neem mij voor, de Schoone Kunsten op de Gentsche tentoonstelling met eenige
uitvoerigheid te behandelen. Daar zijn vele goede redenen voor, en wel de eerste,
dat zij er een der allerbelangrijkste afdeelingen van uitmaken. In Brussel had men
ze, drie jaar geleden, ondergebracht in de halls van het Halfeeuwpark - op ruim een
uur afstand van de expositie. Wonnen zij erbij, in veilige, uit ijzer opgetrokken lokalen
te berusten - men siddert bij de gedachte, dat te Gent de minste genster een dertigjarige
brok kunstgeschiedenis, duizenden kunstschatten, in asch kan leggen, waar de doeken
immers tusschen planken muren en onder lijnwaden vela geborgen zijn - wonnen zij
er dus bij aan securiteit, zij schoten er veel belangstelling bij in. Slechts echte
liefhebbers liepen er heen, zoodat de kunsttentoonstelling haar doel voor een goed
deel miste. Niet alleen nu neemt deze afdeeling te Gent een goed deel in van het
hoofdgebouw, de eigenlijke expositie, en rijst het daardoor in belang, daar ieder
bezoeker er doorheen moet: zij lijkt mij ook voor het gehalte der werken ver boven
die van Brussel te staan. Ik sprak daareven van dertig jaar kunstgeschiedenis. Door
eene gelukkige innovatie, waar ik u reeds een woordje over repte, is de groep België
in de sectie schoone kunsten dit inderdaad kunnen worden. Aan de voornaamste
kunstenaars van het land heeft men niet minder dan vijftien meters wand-
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ruimte afgestaan, met volle vrijheid, buiten alle aanvaardingsjury om, ze naar
goeddunken te bekleeden. Daar hebben de artiesten gretig gebruik van gemaakt: de
meesten zijn erin geslaagd, een vrij volledig beeld van het verloop, in de
meest-typische werken, hunner evolutie te geven; zoo krijgen wij tevens de beste,
de meest-kenschetsende doeken en beelden te zien, niet alleen van elken schilder of
beeldhouwer op zichzelf, maar ook van tijdperk aan tijdperk en school aan school;
wij hebben het ideale museum, door de artiesten-zelf samengesteld, van de
hedendaagsche kunst van ons land in hare meest-karakteristieke uitingen in eene als
systematische synthesis opgesteld. En daar men verder aan de epigonen de plaats
niet heeft gespaard, komt het werk der meesters te beter uit, en kan men nagaan waar
het in verloopen is. Aldus voor de Belgische sectie, waar men alleen aan verwijten
kan, dat er te veel brave middelmatigheid bij toegelaten werd en dat men, te
revolutionair-geachte, jongeren al te streng heeft geweerd. Aldus, hoewel met minder
systeem ingericht, de Fransche. Sommigen ergeren zich eraan, dat Frankrijk in de
Gentsche tentoonstelling de eerste viool speelt. het doet het met fatterige arrogantie,
zooals gewoonte is bij eerste violen van Zigeunerstrijkjes. Ook op gebied van kunst
heeft het willen verbluffen, - maar dan met een bluf, die afhing van de kwaliteit,
meer nog dan van de kwantiteit der uitgestalde werken. Ook hier zijn de voornaamste,
zoo jongeren als oudere, meesters met uitnemende gewrochten vertegenwoordigd:
het bezorgt ons heerlijke genietingen. Zoodat wij althans hier niet over Fransche
snoeverij zullen klagen... Nederland, dat in den, natuurlijk nu pas, ruim drie weken
na de opening, versche-
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nen catalogus op Frankrijk volgt, biedt niet - ik zei het u reeds - wat het had kunnen
en moeten bieden. Zeker, de meeste uwer beste schilders zijn vertegenwoordigd,
echter meestal slechts door één enkel werk, dat niet steeds onder de besten gekozen
is. En van de jongst-gekomenen is er zoo goed als niets... De Engelsche sectie is niet
volledig, maar zeer keurig. De Spaansche treft weer door de rijpe schoonheid van
sommige meesters. De internationale is er ver van, het belang op te leveren, dat zij
in Brussel had....
Dit overzicht-in-vogelvlucht, al kan het niet in alle deelen lovend zijn, bewijst u
toch dat de Schoone Kunsten in Gent wél bijzonder aandacht verdienen. Nog in één
punt winnen zij het op Brussel: de logische indeeling der localiteiten en de versiering
ervan. Deze kunstafdeeling is gelegen op vijf minuten loopens van het Gentsche
kunstmuseum, dat binnen de omheining der wereldtentoonstelling, dicht bij het groote
feestpaleis, gesloten ligt, en, tusschen haakjes, als studiemuseum een bezoek
overwaard is. Dit museum nu, het werk van bouwmeester Karel van Rijsselberghe,
broeder van onzen grooten schilder Theo, wordt algemeen geroemd als een
meesterstuk van redekundige verdeeling. En het is wel of men voor de afdeeling der
expositie model genomen had op het museum: het vermoeiende van perspectievelijk
op elkander uitloopende zalen, waar de werken kakelbont door elkaar gehangen zijn,
is vermeden. Wel zijn de zalen soms wat groot; meestal zijn ze echter goed afgesloten,
zoodat de aandacht niet wordt afgeleid. Men heeft er tevens naar gestreefd,
gelijkaardige werken bij elkaar te houden; de ensemble-tentoonstellingen van de
hierboven bedoelde Belgische meesters bleven
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gegroepeerd en bekleeden meestal, en alleen, denzelfden wand, hetgeen rustig
beschouwen bevordert. Het is ééne van de zeldzame kunstuitstallingen, waar men
een paar uur kan verblijven en ernstig studeeren, zonder er beduusd en zenuwziek
uit te komen. Er is anders nog, dat ook wel niet voor noviteit kan doorgaan, maar
dan toch verrast, omdat men het niet altijd op eene officiëele expositie ontmoet. Men
heeft als wandbekleeding van het vuilgroene, wasgrijze of fletsroode trijp afgezien,
dat sedert voorvaderlijke tijden dienst deed, en schitterende cretonnes, veelkleurige
‘toiles de Jouy’ aangebracht, die aan de binnenversiering, nog voor men naar de
schilderijen kijkt, een uiterst prettigen indruk geven. Ik verzwijg u niet dat het mij,
nu en dan, wel wat bont wordt; dat sommige Fransche schilders, waar ik nu juist
zooveel van hou, omdat zij niets meer zijn dan toon, dan lang nazingende,
weemoedig-verglijdende, pijnlijk-zinderende toon - ik denk aan een Vuillard, aan
een Bonnard - het niet uithouden tegen het citroengele behangsel waaraan zij prijken.
Men was Zondag trouwens sommig Fransch werk aan het verhangen: ten bewijze
dat mijn indruk ook door de inrichters gedeeld wordt. Ik betwijfel verder of een blank
beeld niet beter uitkomen zal tegen een effen grond, dan op tweekleurig-gestreept
lijnwaad. En mijn meening blijft dat Berlijn en München hier al te grooten invloed
hebben geoefend, geholpen als zij tegenwoordig algemeen zijn door wat men te Parijs
en te Brussel, al heel onzinnig trouwens, bij modistes en in kleerenmagazijnen
‘couleurs futuristes’ is gaan noemen, en die alle lagen der maatschappij
stormenderhand hebben ingenomen. Maar... in de officiëele tentoonstellingen is het
iets nieuws, en dus
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aantrekkelijks. Ik verhaast mij eraan toe te voegen dat sommige, werkelijk-kloeke
Fransche neo-impressionistische werken dergelijke wandbekleeding niet alleen goed
verdragen, maar als het ware noodig hebben: hun kleurengamma, anders op donkeren
of neutralen grond, wel wat heftig en brutaal, wordt hier ten deele opgeslorpt, en
daardoor vanwege het behangsel geharmonieerd tot iets, dat inderdaad prettig en
zelfs rustig kan aandoen. Mevrouw, laat uw salon behangen met futuristische kleuren;
maar hang dan aan uwe muren niets dan neo-impressionistische doeken. En dan
breng ik u een bezoek, mevrouw....
Gij weet nu, hoe de afdeeling schoone kunsten te Gent er over het algemeen uitziet.
Gij zult er me des te gemakkelijker in kunnen volgen, wanneer ik er u, van schilder
tot schilder, van beeldhouwer tot beeldhouwer, door heen leid. Weet gij hoeveel
schilderwerken er zijn? Niet minder dan 1261, mevrouw, en dan nog zonder al wat
maar eenigszins naar graveerwerk zweemt. En hoeveel beeldhouwwerken? Zoowat
355 stuks. En die ga ik nu alle nauwgezet en netjes te uwen behoeve in oogenschouw
nemen. Moge het u wél bekomen!
N.R.C., 23 Mei 1913.
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II
Brussel, 22 Mei.
Wat den bezoeker van de Belgische sectie der Schoone Kunsten, die eenigszins op
de hoogte is van de kunstbeweging ten onzent, allereerst opvalt, is de decadentie van
het Vlaamsche impressionisme. Dat Vlaamsche impressionisme is, gij weet het, van
gansch-andere orde dan het Hollandsche. Het sluit zich onmiddellijk bij het Fransche,
en meer bepaald bij dat der volgelingen van een Claude Monet en van een Signac
aan. Het tracht de scherpe lichtimpressie weer te geven, zoo niet bij middel van
wetenschappelijk-strenge en overwogene kleuranalyse, dan toch door wemelen, door
lyrische uitspatten der kleurenschaal. Het maakt gebruik van een los pointillé; het
wendt zelden de zuivere kleuren aan van het spectrum, zooals een Cross of een Luce,
maar behandelt de overganstonen, zoo niet tot even-felle en -rechtstreeksche, dan
toch even-waardige effecten. Waar de kalme en genuanceerde Vlaamsche natuur
aanleiding toe geeft, evenals de open zin voor het nieuwe, en de gemakkelijke, alles
behalve intellectueele verwerkingsmacht der Vlaamsche schilders er zich toe leent.
Tot voor een tiental jaren nu vierde zulk impressionisme hier te lande hoogfeest.
Emile Claus had het hier, na langen strijd, ingeplant. Hij was er de hoogpriester van:
een pantheïstische hoogpriester van lyrische kracht; van zulke overtuigingskracht,
dat hij heel eene jeugd meesleepte. Want Claus heeft eene apostelsnatuur. Hij is niet
alleen ‘een oog’, niet alleen een wonder-scherp betrachter van het zonnespel; hij is
niet alleen ‘eene
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hand’, een wonder-fijne weêrgever, ook waar hij zich door de gekozen techniek
gebonden acht (hetgeen minder voorkomt dan men denkt), van wat zijn oog opvangt
en gevangen houdt: hij is, bij stemme, bij gebaren, bij heele wezen zulk een
zonnenatuur, zulk eene Apollonische, zelf-uit-stralende natuur, doch dat hij niet,
zelfs onbewust - en hij is integendeel zéér bewust van zijne werking - op de jongeren
een grooten invloed zou hebben uitgeoefend.
Die invloed heeft bij de twintig jaar, en tot op de laatste jaren gegolden. De werken
die eronder ontstonden, en die men op deze tentoonstelling ziet, bewijzen dat de
volgelingen zich doodbloeden in de schildermethode; dat zij de gevangenen zijn van
het procédé; dat zij... niets meer dan epigonen zijn. Leon de Smet, Anna de Weert,
Jenny Montigny, Modest Huys: zij hebben natuurlijk niets van hunne gaven en van
hunne kennis verloren. Alleen zijn zij vervelend geworden, omdat zij blijven werken
naar eene opgelegde, een onvrije, een onzuivere wijze, naar eene leer, die alleen bij
de meesters léven is, vleesch en bloed en dan ook de natuurlijke uiting mag heeten.
En die meesters zijn Claus en Heymans. Waar ik, als hulpmeesteres, Juliette Wytsman
aan toevoegen zal, en, als een vrijgevochten hulponderwijzer, Edmond Verstraeten.
Ik noemde daareven Emile Claus Apollonisch. Die naam is hij slechts sedert kort
verdienende geworden. Op een leeftijd, dat anderen oud heeten te zijn, was hij van
wezen frisch en rumoerig, schaterend en menigvuldig als Pan. Deze man was de
natuur zelve, in al hare schalksche en onbezonnen naakte geestigheid. Kan de natuur,
in hare aanhoudende nijverheid, zich somber denken? Claus althans kan het niet
gelooven. Bij elk seizoen, in elke
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stonde van den dag, voelt hij in zijn netvlies, voelt hij tot in de toppen zijner vingeren
de vinnige tinteling van het leven, die in de natuur onmogelijk op kan houden. En
daarom schilderde hij ook, zoodra het bewustzijn gekomen, zooals hij deed. Hadde
zij niet bestaan, dan hadde hij zéker de stippel-methode uitgevonden, niet vanwege
de wetenschap, zooals gebeurde, maar omwege het leven. - Eene Panische natuur
dus.... die Apollonisch mocht worden. Denk niet dat Claus braaf werd: hij werd alleen
wijs. Er is in hem, den zestiger, eene zekerheid, een late maar groote zekerheid
gekomen. Hij drukte het voor een vriend, een paar jaren geleden, bij gebaren uit (hij
drukt steeds alles uit bij gebaren): ‘vroeger’ (zei hij) ‘was ik alzoo’; en hij wipte
vlugvoetig zijn atelier rond. ‘Thàns’ (voegde hij eraan toe), ‘ben ik aldus’; en hij
stapte met lange, behoedzame treden. Hetgeen wil zeggen dat in eene natuur, die
waarlijk geen evenwicht behoefde, daar zij was geheel natuur, thans het begrip van
geestelijk evenwicht is gaan heerschen, zonder, wel te verstaan, maar ééne levensbron,
maar ééne emotiemacht zou verdorren. En dit mag heeten een wonder, dat slechts
de allerhoogste plastische kunstenaars - ik aarzel hier niet, Rodin en Monet te noemen
- beleven mogen...
Het zou me, bij in de tentoonstelling aanwezige voorbeelden, gemakkelijk vallen,
hier voor Claus mijne stelling aan voorbeelden te toetsen. Ik zal er mij van onthouden.
Gij ziet misschien nimmer de doeken, waar ik het over hebben zou, en mijne woorden
eromheen zouden dan ook niets dan ijdelheid zijn. Laat het hier dus, ook in het
vervolg, blijven bij karakteristieken. Tenzij een uiterst-kenschetsend werk aanleiding
gaf tot een juiste

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 6. Nieuwe Rotterdamsche Courant januari 1913 - november 1913

325
bepaling van een talent.
Zulk werk geeft mij onmiddellijk gelegenheid, te schrijven over A. Heymans. De
kunst van Heymans, veel meer dan die van Claus, is er eene van orde. Voor Claus
nog, naar ik meen, sloot hij zich bij het Fransch impressionisme aan; steeds bleef hij
echter op den afstand, die de mediteerende ziel van de buitenwereld afscheidt. Claus,
ik herhaal het, is eene drastische, eene gemakkelijk opslorpende en opslorpbare
natuur; Heymans eene bij uitstel religieuze. Claus leeft en tiert van het onmiddellijk
genot. Bij Heymans wordt dit beheerscht door het bewustzijn der hoogere wetten.
Gij ziet het in al zijne werken, tot in zijne blijdste als, b.v., ‘het ontwaken der hoeve’.
Zulk schilderij kunt gij u, in zijn roze fijnheid, gemakkelijk voorstellen, nietwaar?
Zelfs de werkman, die, als middelpunt, de aanvangende werkzaamheid in den prillen,
nog aarzelenden ochtend verbeeldt bij het luid-klinkende scherpen zijner zeis; zelfs
de tamme ekster die, op het eerste plan, bij haar zwarte vlek te beter het aanzinderende
leven uit de langzaam openwuivende ochtendnevelen uitkomen doet. Deze,
kwasi-intellectueele deelen van het schilderij, die gij niet dan bij zeldzaamheid in
werk van Claus zult ontmoeten: zij zijn niet veel meer dan een goed en bewust, een
schrander en ervaren kunstenaar. Wat ik u echter bij woorden niet mede te deelen
vermag: het is het vrome ontzag dat den meester moet hebben bevangen, toen hij
van buiten uit dit tafereel in zich opnam. Claus stort zich in de natuur uit; hij wordt
er één mee, - althans tot voor enkele jaren, want thans komt hij waarlijk, geheel te
zijner eere, Heymans in zijn beste werk nabij, -; Heymans staat voor de natuur met

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 6. Nieuwe Rotterdamsche Courant januari 1913 - november 1913

326
al zijn ontzag, met den diepsten menschelijkschen schroom, als voor het
dichtstgeslotene heiligdom, dat men niet nadert dan na herhaalde zuivering van
zintuigen en gemoed....
Ik laat het voor heden bij deze twee meesters van eene kunstrichting die, ik zei
het reeds, mijns inziens, aan het uitbloeien is. Een uitbloei waar ik het dan in een
volgende brief over heb, wanneer ik schrijf over een Edmond Verstraete, die er langs
een omweg aan ontrijst, en over de volgelingen die er in doodbloeden.
N.R.C., 24 Mei 1913.
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De tentoonstelling te Gent
VI
Brussel, 26 Mei.
Mag ik bij mijn telegram van gisteren over den brand die gisteren een niet onbelangrijk
deel der tentoonstelling in asch heeft gelegd, nog enkele bijzonderheden melden?
Ik stond in de Fransche sectie der afdeeling Schoone Kunsten voor een Maurice
Denis, toen ineens gegons om mij heen ontstond, al was ik zoo goed als alleen in de
zaal, en een der bewakers aan komt draven met een schilderij onder den arm.
Instinctmatig, zonder verder denken, bezie ik het schilderij: het is een Degas. Zou
de man hebben gelezen welke hooge prijzen de Degas tegenwoordig bereiken?...
Maar de man heeft blijkbaar andere bezorgdheden: hij ziet er als door het masker
van Gorgo geteisterd uit, en snauwt mij toe: ‘Vlucht! Brand!’ Ik vraag hem: ‘Waar!’
Hij loopt voort al roepend: ‘Belgische sectie.’ - Ik naar de Belgische sectie; word er
van zaal tot zaal uitgedreven; merk echter niets, voor ik buiten sta... zonder goed te
weten hoe. Voor mij, op nauwelijks zes, zeven meters afstands, is Zillerthal één
vuurkolk; terwijl ernaast het Hindoesch tempeltje, waarvan de pleisteren wanden bij
groote vlakken neerploffen, aan zijn ijzeren geraamte verwrongen wordt door de
vlam. Een leger bewakers weert de menigte af; reeds zijn de pompiers ter plaatse en
zorgen er hoofdzakelijk voor, de aanpalende gebouwen bij vloeden water af te
zonderen. En ook van uit de vlak over gelegen Engelsche sectie (afdeeling keramiek)
wordt flink gesproeid... Op stormpas rukken linietroepen aan. Men staat
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verbaasd over den weinigen tijd dien zij noodig hadden om zich in werktenue te
steken. Het dient gezegd: tegen brandgevaar en voor ordedienst blijkt men in Gent
goed gewapend te zijn....
De hitte en de dikke stiklucht worden, in de drukkende middagwarmte - het was
gisteren de warmste dag van het jaar - onverdraaglijk. Wij worden trouwens zoo naar
achter gedrongen, dat weldra niets meer te zien valt dan, voor ons nu en dan eene
lekkende vlam en grauwe roetwolken, en achter ons de drukke menigte der tallooze
Zondagbezoekers.
Ik wring mij door de menigte door. Het komt er voor mij op aan, te zien. Ik dring,
niettegenstaande het verweer van twee bewakers, het Engelsch gebouw binnen; tracht,
langs een achterpoortje, de plaats van den brand nader te komen. Maar ook hier, in
de zalen, die, ontruimd, alleen nog agenten der tentoonstellende huizen herbergen,
ontstaat ineens paniek. Bedienden loopen mij voorbij, laten hun stand voor wat hij
goed is. Een enkele zorgt ervoor, dat hij de kas meêdraagt. Twee verbouwereerende
misses duwen mij aan de schouders naar buiten: ook hier is, in het dak, brand
ontstaan...
Weêr sta ik buiten; gelukkig schijnt de brand te bedaren; de massieve zwarte
pakken rook verijlen in de hardblauwe lucht... Bezorgd om de onschatbare
kunstwerken die bedreigd zijn, wil ik weêr binnen waar ik was toen de brand ontstond.
Maar de consigne is mij de baas: ‘Niemand binnen, zelfs niet de koning!’ zegt mij
de ontzagwekkende bewaarder. Hij is echter zoo vriendelijk mij te verzekeren, dat
de afdeeling Schoone Kunsten geheel onverlet bleef. Alleen Zillerthall en het
Hindoesch paviljoentje zijn tot

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 6. Nieuwe Rotterdamsche Courant januari 1913 - november 1913

329
op den grond afgebrand...
Nu roept mijn plicht mij onder het volk: het is toegestroomd uit de wijk
Oud-Vlaanderen, waar op dit oogenblik juist volksspelen plaats zouden hebben en
Peetje Pruis moest ingehuldigd. Wie Peetje Pruis eigenlijk is kan ik moeilijk zeggen.
Naar het heet: de oudste inwoner van de wijk, die zijn pseudoniem dankt aan het feit
dat hij onder de wapenen was toen Duitschland in 1870 Frankrijk bevocht... De
menigte, die Peetje Pruis zou huldigen, had hem den brand verkozen, en schijnt er
aan vermaak niet bij te verliezen. Ook sommige afdeelingen hadden de bezoekers
aan de deur gezet, die de joelende menigte voor de plaats van de ramp komen
vermeerderen. In de sectie Fransche voedingsmiddelen, die open bleef en waar men
wijn schenkt, drinken sommigen hunne alteratie af. Bij het Hollandsche paviljoen,
op een kwartier afstand van het oord der verwoesting, stuit ik af op de glimlachende
weigering van een genie-sergeant: ‘Neen, meneer, niemand binnen; zelfs u niet. Wij
hebben maar gesloten tot morgenochtend tien uur, ziet u!’
Nu merkt men nauwelijks nog aan een zonne-doorglansd dampwolkje waar de
ramp plaats heeft gehad. Het volk is uiteen gestrooid geworden: er is trouwens niet
veel meer te zien. Ik word nu heel vriendelijk tot bij den gebluschten brand
doorgelaten, en, na tot over mijne enkels in de modder te hebben geploeterd, bemerk
ik dat niet alleen Zillerthal en het Hindoesch tempeltje geheel zijn opgebrand, maar
dat daarachter een particulier huis aan dak en muren erg beschadigd is. Dat de
afdeeling Schoone Kunsten - en vervolgens het kilometerslange aaneenhoudend
gebouwencomplex gespaard bleef, is alleen te danken aan
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de vijf à zes meters breede gang, die ze van de afgebrande gebouwen scheidt, en...
vooral aan de windstilte. Aan de andere zijde was Zillerthal van de overige
constructies die naar de vermakelijkheden leiden, gescheiden door het viaduct en
den talud van den spoorweg. De valsche geveltjes die het spoor verbergen zijn
trouwens eveneens beschadigd. Daaruit blijkt hoe gevaarlijk het is, eene expositie,
al wint het ensemble er natuurlijk ten zeerste bij, te laten bestaan uit met elkander
verbonden paviljoenen...
Toen ik u gisteren kwart over vijven, telegrafeeren ging, vond ik aan het winket
de verengelschte Hindoes, die in hun tempeltje allerlei snuisterijen verkochten. Zij
waren teneergeslagen. Zij vertelden mij, dat zij geweven en gestikte stukken verliezen
van onbetaalbare waarde. En dat seinen ze nu, in vier vijf arme woordjes, aan het
Londensche huis, dat ze hierheen stuurde...., terwijl zij, onbewust, een nieuwe sigaret
opsteken, - ééne dier sigaretten die den brand misschien deed ontstaan...
De verliezen zijn niet onbelangrijk: men spreekt van een tweehonderdvijftigduizend
frank.
N.R.C., 27 Mei 1913.
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De tentoonstelling te Gent
Afdeeling schoone kunsten
III
Brussel, 27 Mei.
Gedoogt dat ik voor een oogenblik van plastiek op drastiek, dat ik van de schilderkunst
op die der muziek overwip: het geldt eene nationale gebeurtenis, die, viel ze nu ook
niet uit zooals ik, eeuwige misnoegde, hadde gewenscht, niet te minder dient
aangestipt in deze kroniek der Gentsche tentoonstelling. Het gaat nl. om de uitvoering,
Zaterdag jl., van het oratorio ‘De Schelde’ van Peter Benoit, geheel - en dit is het
ongewone - op eigen initiatief van het tentoonstellingsbestuur, dat er aan gehecht
heeft, aldus het bestaan eener eigene Vlaamsche kunst te erkennen en te belijden:
eene daad die velen misschien zal hebben verwonderd, sommigen misschien zal
hebben misnoegd, maar die gij ongetwijfeld met mij, meer nog dan Peter Benoit's
muziek, zult toejuichen.
Want ik herhaal het, wat hier van belang is, veel meer dan de keus van het oratorio
dat zou worden uitgevoerd en dan de uitvoering zelve: de nobele plichtsbetrachting
van dezen, die zonder den minsten drang van buiten, zonder dat de minste
volksbeweging ze ertoe gedwongen had, het aangingen zoo maar een Vlaamsch werk
klakkeloos - ik zeg niet: claque-loos - te laten spelen. Zij laten het, ik weet het wel,
in deze ongewone Vlaamschgezindheid, bij de muziek, die eigenlijk eene
internationale taal is; waar het letterkunde geldt richtten zij zich tot het buitenland,
zelfs waar het om de eigen dichtkunst gaat:
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zoo zullen wij het genoegen hebben, uit den mond van Frederik van Eeden te
vernemen hoe het staat met de Vlaamsche poëzie. Intusschen echter mogen de, wel
wat heel indringerige, flaminganten blij zijn, dat zij, zonder tusschenkomst, ‘De
Schelde’ van het tentoonstellingsbestuur te hooren kregen.
‘Te hooren’ is voor velen een euphemisme geweest: men gaf het werk, een
reuzenwerk, dat voor de uitvoering een reuzenzaal eischt, in de kleine zaal van het
feestgebouw, - zoodat velen buiten mochten blijven staan. Euphemisme ook in dezen
zin, dat de akoestiek dier zaal allesbehalve overal even goed is.
Of zij, die dan niet hoorden, daar veel bij verloren hebben?
Wel te verstaan, het gaat hier niet om Benoit's grootsch werk. Toen het te
Antwerpen, in uitnemende voorwaarden, den meester waardig, gegeven werd, kwam
daarvan te dezer plaatse uitvoerige ontleding; zoodat ik-zelf me thans daarvan
onthouden kan. En verdere waardebepaling van het werk wordt, bij gebrek aan
voldoende technische kennis, een kwestie van smaak. Mijn oordeel onthoud ik u dan
maar, en ik spreek u dan ook alleen over de vertolking.
Deze was, het dient wel gezegd, middelmatig en ongelijk. Onder de slappe, wel
heel zoeterige leiding van Emile Mathieu, den bestuurder van het Gentsch
conservatorium, werd deze muziek afgedrensd, zonder bezieling, door een orkest
waarvan al de muzikanten uit hun humeur schenen te zijn. Geen evenwicht tusschen
de koren - anders wel goed en soms heel welluidend - en de instrumenten. En wat
de solisten betreft: als wij de heeren Steurbaut en Colignon, beiden van de Lyrische
Opera te Antwerpen,
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en mevr. Teltesse-Oesombre, vroeger aan de Monnaie verbonden, eervol hebben
vernoemd, dan blijft er nog heel weinig lof over voor de anderen. Men kon dus betere
‘mise au point’ wenschen. Wat niet belet dat het bestuur der tentoonstelling het er
met een gerust hart kan voor houden, zijn Vlaamschen plicht te hebben gekweten....
Laat ik nu maar weer naar de afdeeling Schoone Kunsten wandelen, en er een
schijnbaar verzuim weer goed bij maken. Want gij hebt mij al onder de neus
gewreven: ‘Gij noemt, als de twee meesters van het Vlaamsch impressionisme, Claus
en Heymans. Wat doet gij dan met Theo van Rijsselberghe, toch ook een Vlaming
en toch ook een impressionist?!’ - Ik glimlach. Ja, Theo van Rijsselberghe is ook
een Vlaming en ook een impressionist, maar daarom nog geen Vlaamsch
impressionist. Impressionistische kunst hangt immers af van de omgeving waar de
schilder in werkt, objectief als zij is in allereerste plaats. En nu is Theo van
Rijsselberghe al sedert jaren naar Frankrijk uitgeweken. Heeft hij aldaar zijn
Vlaamschen kijk op de dingen verloren; geen voorkeur behouden voor Vlaamsche
tonaliteit, zoodat hij, ook in het zengende Zuiden, met voorliefde zou gaan naar 't
wazige van luchten die aan de onze denken doen, maar de ijle horizonnen, die, bij
ochtend- of avondschemer, aan de onze herinneren? Ach, het verging hem als elken
Vlaming, die naar de zonnelanden toog: hij werd er door verblind, door opgezogen;
hij liet zijn Vlaamsch temperament doorlaaien van Zuiderhitte, zoodat... dit
temperament, als ijzer in den smeltkroes, er bij gelouterd werd. Ja, Van Rijsselberghe
bleef wel al de gulzige sensualiteit van den Vlaming behouden, maar dan vergeestelijkt
tot stijl. Wel zouden de weeke nevelen
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- Heymans zoo lief, en die zelfs Claus, den zonneheld, zoo dierbaar blijven - hem
niet meer aantrekken: de scherpe klaarte beschouwt hij als eene bevrijding. Maar het
Zuiderlandschap, geschilderd zonder het minste Vlaamsche heimwee, met de
scherpst-Fransche kleur - tot bij het felle vervlakken toe der neo-impressionistischen,
bevolkt hij met naakte, wellustige, wèl Vlaamsche figuren, aan dewelke hij echter
eene gratie verleent,... die hem het verwijt bezorgde dat hij naar nog al laf academisme
aan 't overhellen was. Wat dan weer overdreven is, als men de weelderigheid der
weergave, den rijkdom van dat naakte vleesch beschouwt, en die waarlijk niet van
doodsche schoolschheid zijn te beschuldigen. - Dat Van Rijsselberghe minder een
Vlaming bleef, dan Claus en Heymans ons voorkomen, ligt ook wel hieraan, dat hij
van nature minder lyrisch is. Tegenover het blijde pantheïsme van Claus, tegenover
de religueuze ingetogenheid van Heymans, staat hij met zijn klaren, ontledenden
blik, zijn zin voor evenwichtige constructie, al zijne epische hoedanigheden in een
woord, die van hem zulk een zeldzaam scherp portrettist maken. Geene overgave bij
hem: kritisch keuren en kiezen integendeel, en de schoone schildersdrift (bij hem
trouwens steeds gepaard met omzichtigheid) naderhand, als hij volkomen zéker is
van wat hij doet. - Theo van Rijsselberghe heeft te Gent, behalve openluchtstukken,
hoofdzakelijk portretten ingestuurd. Het betuigt zelfkennis. Men zal er de
eigenschappen in herkennen, die ik hier poogde te omschrijven, en die zijn niet van
een specifiek Vlaamsch impressionist, maar van eene sterke Vlaamsche, gelouterde
en zeer bewuste personaliteit.
N.R.C., 29 Mei 1913.
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De tentoonstelling te Gent
VII
Brussel, 3 Juni.
Gun mij het voorrecht mevrouw, u dezen brief speciaal op te mogen dragen. Te uwen
behoeve, heb ik Zaterdagmiddag Brussel verlaten en ben ik naar de Arteveldestad
gespoord. Zondag heb ik mij, altijd te uwen bate, de uitdrukkelijkste regenvlagen
laten welgevallen. En, zoo ik den dag van Maandag, hoewel ik te Gent was, niet aan
u heb gewijd - tenzij, natuurlijk, in gedachte - dan is het alleen om de achterdocht te
verdrijven van mijnheer uw echtgenoot, wiens ontzettende liefhebberij in architectuur
mij niet onbekend is. - Twee en half dagen, haast geheel aan u besteed: gij zult niet
langer beweren dat ik u aan 't verwaarloozen ben....
Zaterdag dan....
Maar laat ik hier eerst eene parenthesis ontsluiten op een gebeurtenisse van meer
algemeen belang: het heeft Vrijdag laatst weêr maar eens in de tentoonstelling
gebrand. Vuur is ontstaan in de hal der machines. Men weet natuurlijk niet hoe. En
gelukkig is het zonder belang geweest: onmiddellijk gebluscht door het ter plaatse
zijnde personeel. Het heeft niettemin den burgemeester van Gent ontroerd tot in het
diepste des harten. Hij is zich beginnen afvragen of het geen tijd werd, de mogelijkheid
van brandstichting te beperken tot de minimum-kansen. Hij is zelfs zoover gegaan,
dat hij een besluit heeft laten afkondigen, waarbij verboden wordt in alle Paleizen,
Hallen, Zalen en Gaanderijen, alsook in de Concert- of
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Tooneelgelegenheden, gelegen binnen de Tentoonstelling en hare aanhangsels, te
rooken. Dit is nu wel heel goed, maar... onvoldoende. Want er bestaat geen rookverbod
voor de koffiehuizen, waar je natuurlijk niet alleen een sigaar kunt opsteken (ik zeg
dat niet voor u, mevrouw), maar waar men ook vuur maakt, en.... die gelegenheden
zijn binnen gebouwcomplexen, waar allerlei merkwaardigheden en kostbaarheden
verzameld zijn. Eén genster dus, en alles staat in lichterlaaie. Te meer dat ook langs
de straten, vlak tegen de gevels in staff en hout, vuur wordt aangelegd, ten gebruike,
bijvoorbeeld, van zinkbewerkers, enz. En dit is nu wel alles onvermijdelijk; maar
kon Burgemeester Braun nu ook niet verwijzen op de artikels der politie- en andere
reglementen, waarbij brand gesticht bij onvoorzichtigheid voor den betrokkene allerlei
onaangenaamheden bezorgt; en kan het bestuur geen bijzonderen toezichtsdienst
inrichten binnen de lokalen waar gerookt en gesmookt wordt, en aan paviljoenen
waar de inrichting het aansteken van vuur vergt?.... Ik ben niet zonder te weten dat
een mooie brand eene prachtige, haast onvermijdelijke, en sedert de laatste expositie
van Parijs eene klassieke tentoonstellingsattractie is. Maar, ziet u, ik denk altijd aan
de, te Gent steeds bedreigde, afdeeling Schoone Kunsten, die...
U heeft gelijk, mevrouw, mij den mond en deze parenthesis te sluiten. Al kwam
ik, bij de Schoone Kunsten, juist waar ik wezen moest. Want de kunst der overgangen
vermocht het niet, mij één van hare geheimen te verhelen. Het is immers om de
Schoone kunsten, of althans om ééne Schoone kunst, den vrouwen in het bijzonder
welgevallig, dat ik Zaterdag al naar Gent ben gegaan.
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Ik was de eenige vreemdeling niet, die zich, om dezelfde reden, dezelfde moeite
getroost had. Er waren er zelfs ruim twee duizend, die van heel wat verder dan Brussel
kwamen, en er zelfs het Nauw van Kales, als ik mij aldus mag uitdrukken, voor
overgevaren kwamen. Ik voeg hier zelfs aan toe, dat het die inwoners waren van
Groot-Brittannië, die mij hadden genoopt de bakermat van Anseele andermaal te
bezoeken. Immers - gij haddet het nooit geraden - deze tweeduizend Engelsche dames
en heeren waren niemand minder dan de leden van het Londensche ‘Imperial Choir’,
dat voor het eerst het vasteland bereikte om te Gent de Europeesche menigten in
kennis te brengen met ‘de machtigste zangvereeniging der wereld’, en tevens met
wat Engelsche muziek.
Stel u dan eens voor, onder een nogal flets licht, de groote azalea-zaal van het
Feestpaleis - ik weet niet hoeveel hectaren groot! - met aan het eene eind, heel ver,
twaalfhonderd jofferen, allemaal in het wit, waar achteraan acht honderd borgers,
allemaal in 't zwart - een delikate attentie voor de gaststad: de kleuren van Gent zijn
wit en zwart! - in een bevallig cirkelsegment gebogen om het honderd man sterke
Ysaye-orkest, dat er met mij uit Brussel voor over gekomen was. Voor het orkest op
een stellage, een mannetje als een mier in habietcostuum: het is de ‘conductor’ Charles
Harriss, die uit de hoogte neerziet op de circa zevenduizend menschen die, daar
beneden, aan de andere zijde, gonzen als een tot in het oneindige vermenigvuldigd
hommelnest, en nochtans slechts een helft der zaal vullen.
Ineens, zonder dat men goed weet hoe of waarom, gaan de zevenduizend hommels
zwijgen, en - de tweeduizend nach-
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tegalen aan het zingen. Door het onbegrijpelijk ensemble - denk eens aan: 3000
zangers en slechts een maatstok, die van ver niet dikker schijnt dan een lucifer! waarmede zij de ‘Brabançonne’ uitvoeren, wekken zij verbazing; door den
ongeëvenaarden klank en den adel der voordracht, bij dewelke zij het ‘God save the
king’ vertolken, verdienen zij hooge bewondering... En hun verder programma
versterkt den dubbelen indruk: in stukken als Stanford's ‘Old Superb’, waarlijk geen
lachespel, waar elke partij ruim hare beurt heeft, is eene eenheid bekomen, die uitloopt
in een prachtige harmonie. Het is, wel te verstaan, eerder naar de zangers dan naar
de uitgevoerde muziek dat de bijval gegaan is. Wilt u een definitie van de moderne
Engelsche muziek, mevrouw? Het is psalm-muziek, klaar gemaakt voor dancing
girls-beenen. Een koor van Elgar - het allerbeste van wat op het programma stond rijst er door eenige personaliteit boven uit. Het stuk, dat het hier speciaal moest doen,
Harriss' ‘Pan’, doet echter aan als een verzoening tusschen Walter en Beckmesser,
als een product waar Meyerbeer een werk van Wagner in verknoeid zou hebben. En
dit laat ons nog niet voorzien, wanneer Engeland een nieuwen Händel rijk zal zijn.
- Er waren ook solisten. De baszanger Doudhitt heeft een geluid om u dood te
donderen; de sopraan Essa d'Argo eene stem als blanke maneschijn, terwijl de tenor
Davies uitblinkt als eene onbescheiden ochtendzon. Maar in eene zaal als deze, al
lijkt mij de akoestiek er beter dan in de eigenlijke concertzaal, is het haast onmogelijk,
over alleen-zingende krachten een juist oordeel uit te spreken....
En, mevrouw, ook den Zondagochtend heb ik u gewijd.
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Ik heb - hoe aandoenlijk, nietwaar? - uren en uren doorgebracht in het ‘Paleis voor
Vrouwenarbeid’ en in de Belgische en Fransche afdeelingen voor mode. En... eene
technische beschrijving geef ik u natuurlijk niet: ik ben immers een man, en mijne
beschouwingen zullen dan ook zijn des mans. Om dan maar te beginnen met de
soiréekleeren: zij zullen van zomer tot op eene merkwaardige laagte zijn uitgesneden,
en zonder al te geometrische symmetrie. Het décolleté zal in de meeste gevallen aan
den eenen kant ruimere vlakte innemen dan aan den anderen, eenvoudig omdat
corsage evenzeer als rok, een fantazievolle drapeering toe zullen laten. Wordt die
drapeering warempel achttiend-eeuwsch, zooals sedert ruim een jaar wordt voorspeld?
Laat mij gerust met uwe voorspellingen! Het bewijs dat ze valsch zijn levert de
Fransche afdeeling met volstrekte doorslaandheid. Zij immers is dubbel: historisch,
in dezen zin dat zij in eene gansche reeks boxes beroemde schilderijen der bewuste
achttiende eeuw in wassen, maar prachtig-gekleede poppen reproduceert - zoo in
déshabillé als met den korten panier-rok en het gladde, hoog-welvende keurs: modern,
met dezen verstande, dat zij ons de modes van morgen, en zelfs van overmorgen
toont. En hoe zien die modes er nu uit? Perzisch, zooals men heeft beweerd? Ach,
ik zou u weer moeten verzoeken, mij met zulke beweringen niet uit mijn lood te
slaan! Die moderne robes, zij zien eruit... gelijk zij er logisch moeten uitzien. Men
heeft gladde toilettes gedragen: thans moet men dus drapeeren; die drapeering echter
bereikt geenszins de weidsche, hoe dan ook beminnelijke evenredigheid van wat wij
zien op Nattier en Lancret, - heel eenvoudig omdat wij het rechte corset van Marie-
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Antoinette aan 't afschaffen zijn. De invloed der reformkleidung oefent zich uit op
haar ergsten vijand: het corset. Het corset is dan ook zoo schijnheilig, te doen alsof
het niet meer bestond. Het gaat misschien weêr drukken op de maag: het zal wat
meer vrijheid laten aan de darmen; en den heupen als der taille gunt het meer vrijheid.
Zulk corset nu laat de panier niet meer toe, dan na wijziging. En bij 't zien der kleeren
van de nieuwste mode denkt men dan ook aan de jaren van overgang, die volgden
op de anti-paniers-beweging in de allerlaatste jaren der achttiende eeuw: op den tijd
van even voor het Directoire. Maar het is dan toch weêr iets anders geworden. Wij
blijven hechten aan den spanrok, dien wij alleen langer, en laag tot op de schoenen
laten vallen. Daarop laten wij, als twee slippen van een over elkaar geslagen mantel,
die 't zij op de borst, 't zij in de taille afgesneden zou zijn, zoo maar heel natuurlijk
naar voren links en naar achteren rechts gedrapeerd hangen. En het corsage schikken
wij dan als een meer of minder regelmatig fichu, door een, volledig- of slechts
gedeeltelijk-zichtbaar, ceintuur van het onderdeel afgescheiden.
Gij zegt, dat gij mij niet heel goed begrijpt, mevrouw? Laat ik u mijne demonstratie
bij een meer objectief voorbeeld duidelijk maken. Laat u dan een paars ‘fourreau’
maken in soepel satijn, langs boven zeer laag uitgesneden, langs onder boven den
linker voet open op de scheen (niet al te hoog echter). Over de borst dan een fichu
van, even-doorschijnend, crêpon, hetzij van zelfden, hetzij van harmoniseerenden
toon: echter niet te schel, niet al te zeer ‘couleurs futuristes’; het is nog steeds buiten
den goeden smaak.
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De crêpon is bebloemd: roode en groene roosjes, als geteekend door Herman Teirlinck
voor C.A.J. van Dishoeck's boeken. Boven het corsage nu drapeert gij, punt over de
borst rechts, punt over den rug links, twee lappen van hetzelfde crêpon, niet al te
wijd-uit, recht-door hangend van achter, met een punt weer langs voren. Op hoogte
van de knie vangt gij weêrszijde de lappen samen bij een strik of een gesp. Terwijl
gij de taille, onder de punt aan borst en rug omwindt met een fel-groene ceintuur. Et
voilà!
Gij ziet het: historische reproductie is het alles behalve. Het is alleen verwerking
van vroegere kleederdrachten, waar de exotische meer bepaald Perzische noot aan
verzekerd wordt, eensdeels door de decoratieve motieven die de gebruikte stoffen
versieren, anderdeels door het soepele en lichte gebruik van die stoffen.... Dat wij
hierbij denken aan prae-Directoire-modes, ligt voor de hand. Onder Louis XVI zag
men Perzen aan het Fransche hof, en zij lieten, jaren nadien, als de revolutiejaren
voorbij waren, sporen op de mode na. Wat nu meer bepaald de mantel-costuums
betreft, de taylor-made's, deze verplaatsen ons eerder naar een even-latere periode:
die van een Carle Vernet, den schilder der wedrennen. Zij zien er wat meer Engelsch
uit. In de, anders meer-sobere, fantazie van het zoo gemakkelijke hedendaagsche
wandeltoilet, brengen zij eene grootere elegantie, daar zij meer persoonlijkheid toe
zullen laten. Gij zult, mevrouw, boven een beige, langs voren even gedrapeerden,
langs achteren eventjes langen rok - iets als een amazone-rok - een frakje dragen, in
groen laken, met hoogen kraag, gelijk de hovelingen van den Eersten Consul. En ik
twijfel
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niet, of het zal u verrukkelijk staan. Wel te verstaan, zult gij eronder een
licht-uitgesneden blouse dragen met een recht-opstaand plissé....
Mevrouw, ik kon aldus tot morgen voortgaan. Ik zal het dan ook voor heden tot
morgen uitstellen. En vertel u dan het besluit van dezen aan u, aan de vrouwen, aan
de Vrouw besteden dag: een boksmatch tusschen niemand minder dan Carpentier en
Wells. En ik ben overtuigd dat het u nog meer interesseert dan wat ik u, op zulke
onbeholpen wijze, vertelde over modes.
N.R.C., 4 Juni 1913.

VIII
Brussel, 6 Juni.
Voor ik tot boksen overga - natuurlijk in figuurlijken zin, en niet dan als verslaggever
- bemerk ik, trouwens zonder de minste verbazing, dat op mijn notaboekje nog enkele
aanteekeningen voorkomen over modes, waarvan ik gezworen heb dat zij u alles
behalve zouden onthouden blijven. Wel heb ik u gekleed, mevrouw, - en een stapel
brieven is mij over dat kleed komen gelukwenschen, - maar zoowaar, gij staat daar
nog blootsvoets een kou te vatten, terwijl de heftige Juniwind door uwe lokken woelt.
Zou ik zoo onmeedoogend zijn, u aldus hopeloos aan uw lot over te laten? Neen, ik
zou het niet.
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Wat doe ik dan aan uwe rozeteenen? Ik trek er zijden kousen aan, in den toon van
het kleed (disparate tontn gaan lengerhand uit de mode), met zijdelings een geborduurd
klinkje van zelfde kleur. Geen opengewerkte kousen meer: laat deze aan de naaistertjes
over, of maak er uw kamermeisje gelukkig mede. En vooral geen gestikte, beperelde
of geschilderde kousen: die zijn nog hoogstens goed genoeg voor Amerikaanse
milliardairdochters.
Het schoeisel is een probleem, dat minder moeilijk om op te lossen is dan gij zoudt
denken. Daar het kleed op de scheen open is, spreekt het van zelf dat het hooge laarsje
uit uwe kleedij voortaan gebannen is, tenzij, natuurlijk, voor de reis. Daar anderdeels
het kleed steeds eng blijft, bant gij eveneens de hooge hakken, die den gang
belemmeren en ongracieus maken. En daarom acht ik als aangewezen het lage,
uitgesneden Directoireschoentje, dat de hooge wreef en den fijnen enkel laat zien,
dat stijl aan uw toilet bijzet, en dat wel het mooist is in mat-fluweelig daim. Voor de
soirée of den schouwburg kunt gij het in satijn nemen, maar zonder eenig versiersel.
De handschoenen kiest gij in niets anders dan in peau de Suède of de Saxe, niet
al te eng spannend (wat erg burgerlijk is en grove handen doet onderstellen) en langs
breede geborduurde nerven vertoont. En wat nu de hoed betreft....
Gij weet wel dat ‘le chapitre des chapeaux’ steeds een der belangrijkste is. Voor
een jaar, en ook van winter nog, was hij niet zoo heel ingewikkend. Er gold een
algemeene stelregel: voorheen heel groot, gisteren heel klein. De thans heerschende
anarchie brengt mij in verlegenheid: men draagt hoofddeksels van alle grootte en
vorm: zoo
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de groote platte schijf als de bolronde stolp, zoo de enge kaakmuts als de wuivige,
volants-rijke kinderkap in lingerie. Wat ik u aanraad? Bij het gekleede
wandelkostuum, de tailleur naar de laatste mode, waarmede gij op visite gaat, draagt
gij, in fijn stroo, of liever nog in vilt, den breedgeranden, naar boven toe
wijd-geëvaseerde hoed van niemand minder dan Samuel Pickwick. Hij zinkt nogal
diep op uw hoofd; hij is in den toon van uw rok; en hij draagt als garneersel niets
dan een fluweelen of breed geribt lint met, langs voren, eene effene zilveren gesp...
Bij het andere kleed dat ik u liet maken, het purperen satijnen met het overkleed in
bebloemd crêpon, bestelt gij u, voor de ontvangsten op de tentoonstelling te Gent,
eene Charlotte Corday-muts van geplisseerde tule over een satijnen grond, in zelfden
toon als de robe, met lange fluweelen binders, die haast den grond raken, en op zijde
eene enkele groote diep-rozige roos, die, eenzaam, even naar beneden hangt. Het is
eenvoudig, maar verrukkelijk...
En nu ge aldus zijt aangekleed, zult gij den arm gedoogen te aanvaarden, die ik u
bied, en geleid ik u naar het Paleis voor Vrouwenarbeid. Gij hoeft niet ver te loopen:
het is gelegen vlak bij de ingang. En het is, als alles hier op deze tentoonstelling,
weidsch aangelegd. ‘Te weidsch’, vindt gij. Wij zijn het volkomen eens. Hier
ontbreekt eerst en vooral, wat men van vrouwenarbeid verwacht: gezelligheid.
Verbeeldt u dat het fijnste wat uwe feeënvingeren voortbrengen, o lezeressen, tentoon
ligt in eene zaal, waar een reuzig kerkorgel staat, dat er, naar de ruimteverhouding,
geenszins misplaatst in is. Ga daarbij genieten van kant en borduursel! Wat ver-
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der de intimiteit breekt: het al te praktische en didactische van een gedeelte der sectie.
Eene schoolbank, hoe doelmatig en goed vernist ook, blijft eene akeligheid. De
leergangen in handwerk in een kloosterweeshuis, hoe zonnig dit ook moge wezen,
beknelt mij het hart (Gij geeft mij een drukje op mijn arm, om uwe instemming te
betuigen. Gij pinkt zelfs een traan weg. Ik dank u, mevrouw). En statistieken over
fabriek- en huisarbeid zijn wel heel belangwekkend voor economisten; maar die
kunnen ze wel vinden in boeken en rapporten, die wij, gelukkig, niet hoeven te lezen,
mevrouw... Tegenover al dat misselijke staat, gelukkig, veel schoonheid, al komt het
helaas niet tot zijn volle recht. Ik spreek hier niet van de eigenlijke kunst, Groote
Kunst met de gebruikelijke, en trouwens daartoe bestemde hoofdletters: deze - neem
mij niet kwalijk - groeit bij vrouwen zelden het middelmatige uit, zoolang zij plastiek
beoogt. De vrouw is geheel beweging en bewogenheid: daarom blinkt zij vooral uit
in het dansen, in de muziek, ook wel in de poëzie, en dan nog vooral als
reproduceerende artiste. Er zijn meer goede actrices dan goede acteurs. Terwijl in
den tegenwoordigen tijd er maar heel weinig Berthe Morisot's, Lucie Cousturier's
en Judith Claudel's zijn, en de Lisy Ansingh's en mevr. Robertson's er schaarselijk
loopen.... In plastiek, in statiek is de vrouw niet dan gratie. Die gratie, waarvan het
edelste bestanddeel fantasie is, vindt dan ook hare fijnste uiting in wat het minste
materie eischt, wat het minst aan materie herinnert: aan stikwerk, en vooral aan
kantwerk.
De kantnijverheid, juist wel omdat ze nijverheid is geworden, bloeit in Vlaanderen,
vroeger en nog steeds
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een der belangrijkste centra, als huisarbeid dood. De lage loonen, door de opkoopers
betaald, dwingen de werksters tot overarbeid, tot eene overproductie, die alle blijheid,
en dan ook alle gratie en alle liefde uit gaat sluiten. Het brengt verder meê, dat de
patronen niet meer vernieuwd worden; de kantwerkster handelt nog alleen uit sleur,
te zeer ontmoedigd om er zelfs nog aan te denken, tegen de mechanische, natuurlijk
steeds grovere en als het ware doode, fabricage op te vechten. En aldus vervalt het
kunstambacht. Anderdeels was het in de vervlogen tijden onder de gegoede burgerij
gewoonte, dat het jonge meisje al de kant van haar uitzet zelf speldewerkte. Welke
zoete uren, aldus aan het kantkussen doorgebracht. Welke rozige toekomstdroomen
in die gebogen hoofdjes, terwijl de vlindervlugge vingertjes de klosjes huppelen
deden! (Gij moet er mij van zwijgen, Mevrouw!).... De jonge meisjes echter hebben
daar geen tijd meer voor. Zij doen immers aan sport. En kant, echte mooie kant, is
zoo spotgoedkoop geworden!... Welk heerlijk tijdverdrijf, welke kostelijke uiting
van het vrouwelijk gemoed het echter kan worden, weêr aan het kussen te gaan zitten,
gewapend met wat vaardigheid in het ontwerpen en in het uitvoeren (beide niet zoo
moeilijk om aan te leeren, als men maar smaak bezit en handig is), en dan maar zijn
teedere en tengere, zijn nobele en fiere fantazie te laten gaan: bezie me maar deze
waaiers van mej. d'Olszowska, uit Brussel. Is dat geen werk van zeer innige weelde
en schoonheid?
Er is iets nog gemakkelijker dan kantmaken en zelfs dan borduren. Gij neemt een
lap, van welke stof ook. Gij spant hem op. Gij doopt een penseel in gouache. En
voor-

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 6. Nieuwe Rotterdamsche Courant januari 1913 - november 1913

347
uit maar!.... Mevrouw Gabrielle Montald heeft aldus, met zeldzamen kleurenzin en
een grillig maar rijk decoratief gevoel,, bij alle onkunde van wat eigenlijk schilderen
en teekenen, in allerlei écharpes, omslagdoeken en wat dies meer, wonderen, echte
wonderen van schoonheid verricht. Men moet tot oude Chineesche en Japansche
borduurwerken opklimmen, om evenzeer van decoratief-op-stoffen te genieten. En
ik daag u uit, Mevrouw....
Maar gij zoudt mij onbeleefd doen worden. Te meer dat gij het volkomen met mij
eens zijt. Ik zie het aan het misprijzen waarmede gij, na mevr. Montald's arbeid,
voorbij al die ijselijke pyrogravure loopt en al die ondoelmatige, illogisch versierde
boekbanden, waarvan zoowaar een paar slechts uwe aandacht verdienen.....
Maar neem mij niet kwalijk: het wordt tijd, tot andere oefeningen over te gaan.
Alhoewel deze brief toch al eene behoorlijke lengte heeft bereikt, vindt u niet?
Dan maar eene volgende maal voortgaan....
N.R.C., 10 Juni 1913.
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De tentoonstelling te Gent
Afdeeling schoone kunsten
IV
Brussel, 14 Juni.
Onder de impressionisten noemde ik er één, die waarlijk boven de school van Claus
uitrijst: het is Edmond Verstraeten. Het is niet de eerste maal dat zijn naam in dit
blad gedrukt staat: een jaar of twee geleden vond deze schilder gelegenheid tot ruime
tentoonstelling van zijn werk in den Antwerpschen kring ‘Kunst van heden’, en toen
werd hij hier naar waarde en beteekenis gekenschetst. - Onlangs toonde hij in den
Brusselschen ‘Cercle Artistique’ een groot aantal werken. De beste daaronder zijn
thans te Gent. De schrandere en gevoelige jonge meester geniet er de waardeering
die hem toekomt.
Een waardeering dan, die zich wendt, eerst en vooral, tot het
impressionistisch-naturistische van zijn kunst: Verstraeten bewoont een hoek van
Vlaanderen, waar de grond week en vochtig is, en de lucht blond of perelgrijs van
dampen. Het is geen land, groot van lijnen of zelfs diep van horizonten. De schoonheid
ervan is louter atmospherisch: lyrisch dus meer dan plastisch. Gij vindt er geenszins
de bestanddeelen van een statische decoratief. Gij vindt er zelfs niet dan bij
zeldzaamheid de rustigheid die tot beschouwen, dus tot stijl leidt. Dit land is drassig,
en roept daardoor bespiegelende naturen steeds tot de werkelijkheid terug. Maar het
heeft zijn grootschbewogen hemel, en het rag der gestadige smooren die er aan geven
harmonische gevoeligheid.

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 6. Nieuwe Rotterdamsche Courant januari 1913 - november 1913

349
Verstraeten nu heeft, in eerste plaats, gewild, dat zijne kunst zou geven de vriendelijke,
gezellige onschoonheid van zijn woonstreek, maar dan met die weidsche luchten en
de ijle doorschijnendheid die, blauw of gulden, er de sluier is om wat anders leelijk
zou worden. Deze schilder, die ook, en in letterlijken zin, een dichter is - ‘De
Vlaamsche Gids’ publiceerde van hem menig prozastukje van innig natuur-gevoel,
zoo niet van bemeesterde expressie -, blijft, met penseel of met pen, een kundige
naïeve, althans waar het gaat om zuivere natuur-weergave. Als dusdanig sluit hij
zich bij Emile Claus aan: componeeren, schikken met het oog op een eindindruk,
doet hij niet dan met de middelen die de onveranderde natuur hem aanbiedt. Hij zal
geen enkele bijzonderheid verplaatsen, niets transponeeren tot gemakkelijker bekomen
van wat hijzelf van de natuur aan gevoel ontvangen heeft. Zooals hijzelf den indruk
ontving, wil hij dat deze overga op den toeschouwer. En daarom stelt hij zich tevreden
met trouwe natuurweergave, zelfs zonder de bedachte, hoe dan ook schroomvallige
landschap-stoffeeringen van een Heymans. Evenals bij een Claus zijn deze meestal
toevallig, men vindt ze op het doek, omdat zij aldus in de werkelijkheid gezien
werden, zonder meer. En omdat Verstraeten hierin zoo'n trouwe, ik ging zeggen
gedweeë, schilderzonder-meer-naar-de-natuur-onder-zijn-bereik is, maar tevens een
bijzonder-fijn, een physiologisch-fijn doorvoerder van atmosfeer, dient hij
gerangschikt onder onze beste impressionisten van dezen tijd.
Niet echter hierom alleen wensch ik hem in uwe aandacht aan te bevelen.
Verstraeten immers rijst boven het impressionisme uit door zijne decoratieve visie.
Enkelen
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voorspelden zelfs, zes-zeven jaar geleden, toen Verstraeten's naam naar voren drong
en de naturistische schilders, die toendertijd heel de Belgische school overmeesterden,
alles wat maar eenigszins naar decoratief zweemde meenden te moeten verketteren,
dat hij daarin zijn ondergang zou vinden. Hij bewees integendeel dat zijne personaliteit
juist lag in dien samengang van impressionisme en stijl. Ik zei u reeds dat zijn land
arm is aan den adel der lijnen, aan de majestatische schoonheid van den vorm. De
nauwgezette, haast-angstvallige realist, die Verstraeten blijft, vond er voor de statige
emotie die hem bewoont, remedie tegen in drie bestanddeelen, die blijken uit het
beste van zijn werk: gaat hij aan de natuur niets wijzigen, hij weet zijne gezichten
in hun stand en op hun moment zoo te kiezen - een schoone boom, de sierlijke aanleg
van een landgoed, de zuivere omlijsting van een hemel - dat zij evenwichtig, voornaam
en gevoelig aandoen. Een tweede der, onbewust-aangewende middelen, is de minste
van den blik, die zich niet vermeit aan gezellige ‘hoekjes’, maar niet aarzelt, vier-vijf
gemakkelijk te schaden landschappen, onder éene grootsche lucht, naast elkander te
plaatsen, - hetgeen van deze schilderijen meestal impressioneerend-groote lappen
maakt: gebrek dus aan compositie, dat juist bereikt wat men zich alleen bij compositie
denkt. - Wat dit alles echter beheerscht, en Verstraeten boven de eigenlijke
Claus-navolgers stelt, is de groote innerlijke bewogenheid. Hij is niet bloot een goed
ambachtsman, die 't stipte procédé kent om alles tot een goed einde te voeren en te
bereiken wat hij zich, koelbloedig, voorstelt. Verstraeten, die in breede mate
vaardigheid en doorzicht bezit, wil noch knap noch vernuf-
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tig zijn. Hij zou het trouwens niet kunnen: daar is hij te gevoelig voor. Wat hem
beheerscht is de gestadige ontroering. Hij zou, in zijne schilderijen, niets anders
kunnen dan die ontroering weergeven, zij het dan ook, desnoods, onhandig. Ik vrees
wel dat hij niet steeds weet, hoe hij zijne schilderijen maakt: de werkwijze, die alles
behalve systematisch is, bewijst het. Maar hij maakt ze nimmer dan uit de volle
overgave, dan met de steeds nieuwopwellende bron van zijn gemoed. En dat is nu
eenmaal decoratief...
Ik sta, voor ik over de impressionisten in deze tentoonstelling zwijg, even stil voor
Gustaaf de Smet, die gepoogd heeft, dan toch iets anders te doen dan habiel te
reageeren op rechtstreekschen indruk, maar van denwelke niet kan worden gezegd
dat hij er volkomen in geslaagd is. En ik rijs er met een geduchten sprong boven uit,
om den grootsten schilder van heel de Belgische sectie, om James Ensor te loven.
Het is een jaar of zoo geleden, dat Ensor zijn eigen lof schreef. In ‘Pourquoi Pas?’,
een Brusselsch satyrisch weekschrift. En Ensor, grootsprakerig en paradoxaal zooals
hij, thans een grijsaard haast, bij decreet van hoogere machten blijft, maar innig en
zeker, zooals het de innerlijke krachten het hem bij voortdurendheid toelaten, wees
erop, en riep erbij het gezag in van dien anderen baanbreker, van den armen Camille
Lemonnier, die dezen zonnedag voor ons met een rouwfloers heeft bedekt, dat hij al
de voorloopers van al de vormen van impressionisme hier in ons land vooruit was
geweest, meer dan tien jaar, en dat hij ook wel een aantal andere -ismen had ingeluid,
in afwachting dat hij er nog enkele zou voorbereiden.
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Het ergste is, dat hij gelijk had; dat deze bluffer thans eerder beneden de waarheid
bleef, vermits hij bij al die oudere, tegenwoordige en toekomstige -ismen zoowaar
voorbaat had gevoeld en verwerkt. Want de Belgische Engelschman Ensor is een
daimoon. Hij is één der geesten, waarin de essentieele schilderkunst heeft verkozen,
vleesch te worden. Hij is één der zeldzaam-schoonste, der gevoeligste coloristen van
dezen tijd. Weinig schilderijen onder de fijnste, houden het, zelfs bij zijn vroegste
werken, die van in den aanvang der jaren '80, die zooveel in ons land voorbereidden,
uit; en ik ken slechts een enkele Fransch tonalist - Vuillard - die hem te evenaren
vermag. Men kan zeggen, dat de kleur bij Ensor zuivere inspiratie is. Niemand is in
onze dagen in staat, tot harmonie, tot de zeer zuivere, uiterst-subtiele,
buitengewoon-gevoelige harmonie te voeren de zeer disparate kleurenschaal, die,
als een aanslag op de natuurchromatiek, zijn palet uitmaakt. Hij is een kleur-bezetene,
die een begenadigde-der-kleur is. En bij mijn weten bestaan er al heel weinig
schilderijen die het halen bij de ‘Kinderkamer’. Maar Ensor wint het op de meeste
schilders van ons land, ook door ontzagwekkende geestesgaven. De grootste onzer
meesters lijden heel dikwijls aan algemeene kultuur. En dezen, die geestelijk dan
wel ontwikkeld zijn, lijden heel dikwijls onder gebrek aan geestelijke personaliteit.
Zij hebben natuurlijk hunne persoonlijke geestesgeaardheid: anders waren zij geen
artiesten. Die geaardheid is zelfs in vele gevallen bijzonder luimig of bijtend,
diepzinnig of scherp. Maar er ontbreekt bij alles haast de ontwikkeling, die niet alleen
van ontwikkeling, maar meer nog van bewustzijn afhangt. Ensor nu is -
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zeldzaamheid bij een plasticus - een overbewuste, en vindt niets plezierigers dan dat.
Zijne fantazie, die per essentie sardonisch is, vindt er een voedsel in, dat aanleiding
geeft tot geweldige uitspattingen. Bij sommige schilderijen, voor de etsen en
teekeningen vooral, blijft men staan met ontzetting. Men vraagt zich af: ‘Hoe heeft
hij het gedurfd?’ Men denkt even aan de cerebrale gespannenheid van een Redon.
Maar bij den Engelschen Vlaming is het heftiger; het is de uitdaging, de helsche
uitdaging van eene averechtsche mystiek. Het is de bezetenheid van een Jeroen Bosch
van Aken. Maar het is beheerste bezetenheid.
Beheerschte bezetenheid van oog, dat ziet, als van brein, dat opneemt en beoordeelt.
Beheerschte, moeilijkbeheerschte bezetenheid soms van eene overstelpte ziel. Want
ook dat, zèlfs dat geeft James Ensor ons te genieten.... Ik weet wel, waarom ik hem
boven al de anderen stel....
N.R.C., 16 Juni 1919.
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Camille Lemonnier †
Brussel, 14 Juni.
Hij zat, - recht als iemand die bij het eerste signaal op zal moeten veren; met de
vierkante schouders, den vlakken romp, den strakken nek van een officier; met den
staal blauwen blik en den harden borstel-snor die zijn van een heerscher, althans van
een zelf-beheerscher, - aan het terras van een café. Hij zag mij afkomen; hij wist dat
ik hem groeten zou. Toen nam hij met opvallende onhandigheid zijn glas op, en
dronk een slokje, gelijk een bedeesd meisje zou hebben gedaan... Het is eene maand
geleden, bij valavond van een zoeten voorjaarsdag. Ik heb hem sedert dien niet meer
gezien....
Gelijk ik hem toen zag, met die beweging: zat hij daar niet in de volkomene
werkelijkheid van zijn uiterlijk en van zijn innerlijk wezen? Hij was groot en sterk;
hoewel bij de zeventig oud, bijzonder lenig van leden; fijn en krachtig gestierd;
elegant en frisch in de gebaren. Zijne handen, die smal en wit waren, staken af bij
het hoofd, dat onder het roode haar brutaal, aanmatigend en nogal zelfvoldaan leek,
met de gevoelig-trillende neusvleugels, den strakken mond en den harden kin. De
hoogaangevulde schouders van het blauwe colbertje dat hij placht te dragen; de,
tevens losse en strenge, houding van het bovenlijf; de stipte en veerkrachtige
stevigheid van den gang: zij waren minder van een artiest dan van een wilsterke,
geschoolde en doortastende natuur. En dat uizicht paste dan ook volkomen bij wat
men wist van 's mans eerbied, van zijne ontzaglijke, eerbiedwekkende,
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maar dan toch wel eenigszins van cerebrale gewildheid verdachte werkzaamheid:
jaar-in jaar-uit, tot op den laatsten tijd, vier en zelfs vijf boeken!... Deze leek het wel,
had zichzelf gedrild tot ‘een trouw soldaat in 't leger van het noodlot’, een
vechtersbaas, een worstelaar die zich voorgenomen had den, blij-aanvaarden,
levensstrijd tot een zegerijk einde te voeren.
Nochtans was deze, uiterlijk, bewust-sterke, niet veel meer dan een schuchtere.
Ik herinner mij dat, haast twintig jaar geleden, eene Nederlandsche vertaling van zijn
drama ‘Le Mâle’ voor het eerst in den Vlaamschen Schouwburg te Gent werd
opgevoerd. Denzelfden avond besloten enkele jongere Vlaamsch-schrijvende Belgen
den meester in de pauze een spontane hulde te brengen. Lemonnier werd uitgenoodigd,
zich naar het foyer te begeven. Door éen onzer werd hij toegesproken. Zijn antwoord
was van iemand, die alles behalve zich-zelf de baas was: nimmer heb ik als dien
avond een meester van het woord hooren stotteren als den blooden, bedeesden en
naïef-blijden Camille Lemonnier.
Een Meester van het Woord: dat was hij immers in eersten aanleg, en feitelijk in
oereigen wezen. Zijn talent, de groote kunst van dezen stamelaar, van dezen
onmogelijken redenaar, was oratorisch. Evenals Zola, zijn eerste meester, was hij
redenaar, was hij rhêtor (in den vollen en rijken zin van het woord), ... maar niet dan
met de pen in de hand. Zijne kunst is voor een goed deel rhetorisch geweest, eene
kunst meer van ontwikkeling van uit inspiratie. Men kan niet zeggen dat hij iets heeft
uitgevonden; zelfs niet dat hij veel diep-doorvoeld zou hebben. Hij had noch de
schoone bezonnenheid van Pirmez, noch de
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genialiteit van den Charles de Coster die ‘Uylenspiegel’ omschiep; op deze twee
zijne voorgangers had hij echter voor, dat hij de eerste was om in zich de teekenen
te dragen van, en aan zich te bewijzen: de praktische behendigheid, de zekerheid van
den vorm, die het eerste teeken is van een literatuur die naar rijpheid dringt en de
rijpheid gaat bereiken. Zijne taal, zijn stijl, stonden stevig, zooniet steeds schoon, op
hunne pooten. De ontwikkeling van het verhaal scheen steeds logisch en was altijd
schitterend. De Belgische letterkunde kreeg in Lemonnier gezette vastheid; zij bracht
gerustheid aan de lezers; zij kon aldus voor de schrijvers gaan gelden als een ambacht.
Zij boezemde vertrouwen in aan iedereen, en het is de eerste daad van beteekenis
die wij Lemonnier danken: zijne literaire vaardigheid heeft onze Fransch-Belgische
letterkunde in het buitenland ‘au sérieux’ doen nemen.
Voor het binnenland heeft hij dit gedaan, dat hij er opvolgenlijk naturalisme,
psychologie-à-la-Bourget, symbolisme, naturisme, wat weet ik al!, zoogoed als
ingeburgerd heeft. Hij had, gepaard aan zijne rhetorische gaven, een wonderbaar
aanpassingsvermogen. Deze gezonde kon keien verduren. En hij deed het niet alleen
met gemak: hij deed het met gezellige gratie. En vooral: met eerbiedwekkend talent
en eene onbegrijpelijke natuurlijkheid.
En hier maak ik ‘natuurlijkheid’ alles behalve tot synoniem van ‘schijn’. Deze
man, die alles vermocht te beminnen, wist zijne liefde in de meest-spontane
oprechtheid uit te storten. Laat zijn ‘Mâle’ herinneren aan Maupassant: hij heeft
niettemin het bloed van Lemonnier in zijne aderen. ‘Le Mort’ brengt u den naam
Léon Cladel op de lippen: waar echter toont gij mij onmiddellijke
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gelijkenis aan?... En zoo konden wij wel al de titels der honderd boeken noemen;
die honderd boeken toetsen aan hun oerbeeld, zonder dat wij een enkel maal den
geweldigen rhêtor, den rijk- en sterk- en gemakkelijk- en zoo natuurlijk-verwerkenden
rhetorischen omschepper Lemonnier zouden kunnen verloochenen.
Want hij had in zijn Vlaamsch bloed de levende decoratief en ook de soms
sluimerende, soms grof-uitgedrukte, maar nimmer uitgedoofde teederheid die onze
heerlijkste kracht is. Zijne meest persoonlijke romans zijn niet zijne sterkste, maar
zij zijn de schoonste, juist misschien omdat men hier en daar eene aarzeling ontdekt
in de uitdrukking van iets diep-gevoelds. De ‘roublardise’ week voor den schroom
van het diepere gevoel. En ook de decoratieve breedheid verinnigde zich tot minder
vaste, maar diepere bewogenheid. Wat was van den ambachtsman, en wat was van
den eigenlijken, den zelfstandigen dichter, men kon het vooral merken in zijne boeken
over kunstkritiek.
Lemonnier schreef steeds graag over schilderijen. Men kan echter met beslistheid
zeggen dat hij ze niet altijd nauwkeurig bezag voor hij ze aan 't beschrijven ging.
Daartoe schreef hij waarlijk te gemakkelijk.... en waren de schilderijen, nu ook niet
altijd belangrijk genoeg. Had hij echter in volle overgave en in volle ontvangst van
een kunstwerk mogen genieten, dan voelde men het aanstonds aan den stijl. Deze
meester van den stijl, voelde hapering van den geest en van de pen. Hij ging den
angst der oprechtheid gevoelen. En zelfs, waar hij in lyrische vervoering zijne
dankbare bewondering uit zou storten, bezat hem de kiesche angst, meer dan waar
hij zich maar oplei te loven-zonder-daarom-te-hebben-genoten, van de
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juiste qualificatie en de strikte waarde-aangeving, al zou de Rhythmus eronder lijden
misschien....
Na een heelkundige bewerking is hij gevallen, als een soldaat dien men van het
slagveld wegdraagt. Het is als een soldaat, als een veldgeneraal, als een overwinnaar
vooral dat alle Belgische literatoren hem zullen missen en gedenken. Hij heeft een
lastig en schoon leven doorgemaakt. Zij, wier leven lastig is, vinden in het zijne den
moed misschien, en de wilskracht, het schoon te maken.
N.R.C., 16 Juni 1913.
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De tentoonstelling te Gent
IX
Brussel, 19 Juni.
Doet u ook wel eens aan Bovarysme? Ik beken u zonder valsche schaamte dat het
de geestelijke sport is, die ik met de meeste voorliefde beoefen. Al ontbreekt er mij
eene hoofdhoedanigheid bij: de onbewustheid. Gij zijt immers niet zonder te weten
dat Bovarysme in essentie is: het onbewuste vermogen, zich anders te denken dan
men in werkelijkheid is?.... Onder ons gezeid: Jules de Gaultier mag de eerste zijn
om het met dien naam te noemen: het grondbegrip zult gij reeds bij Arthur
Schopenauer hebben kunnen ontdekken, en....
Maar ik sta hier niet voor u om u een leergang in de geschiedenis der wijsbegeerte
te geven, hoe gretig gij er ook op gesteld moget zijn; wat ik tot taak heb: u de Gentsche
wereldtentoonstelling te toonen, in de hoekjes en kantjes waar u ze nog niet gezien
hebt. Die hoekjes en kantjes liggen buiten de lokaliteiten der groote afdeelingen,
waar inderdaad iets nieuws te zien is; zoo de Engelsche, Fransche, Duitsche,
Nederlandsche paviljoenen; zoo de hallen der machines en wat erbij behoort, zoo de
koloniale gebouwen, zoo de aantrekkelijke sectie der modes, zoo het paleis der
Schoone Kunsten, aldaar u betrouwbare gidsen van uit dezer plaatse hebben
binnengeleid, in gedachte natuurlijk (wat in sommige gevallen ruim voldoende was).
Behalve deze redenen-van-bestaan dezer wereldtentoonstelling, zijn er echter
gelegenheden waarvan het bijzondere is, dat zij juist niets bijzonders
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bieden, niets nieuws vertoonen, en elken tentoonstellingsbezoeker sedert ruim een
halve eeuw bekend zijn, zelfs als hij den leeftijd van vijftig nog niet heeft bereikt.
Deze afdeelingen nu zijn het, die het gewone publiek, de argelooze en onvoorbereide,
onbaatzuchtige en alleennieuwsgierige bezoeker als bij onontkomelijk noodlot, in
den muil gaat loopen. Treedt hij, bij onbegrijpelijk toeval, eene zaal binnen waar in
werkelijkheid iets te zien valt, dan heeft hij een gevoel van gêne, de onaangename
gewaarwording van iemand die eene strafbare vergissing heeft begaan. En hij spoedt
zich naar buiten, naar den stroom menschen toe die het paviljoen gaan vullen... waar
voor den ingewijde niets uitzonderlijks te bemerken is.
De ingewijde: dat ben ik. Daar ik u nu, uit plichtsbesef, in de tentoonstelling wil
wijzen wat gij er niet zien moet, heb ik mij de gedaantewisseling laten welgevallen,
van ingewijde, oningewijde te worden. Het is het kunstgreepje, dat men Bovarysme
noemt. Snapt gij nu waarom ik deze letteren opende met de opmerking u aan die
sport te wagen?...
Ziehier nu hoe ik dat aan boord heb gelegd. Ik ben, 's ochtends halftien, aan het
station gaan staan. Ik heb er niet lang moeten wachten: van een buurtspoorweg heb
ik een welgedanen burger van eene kleine stad zien stappen, die, onder zijn stroohoed,
tusschen zijne vetlellige ooren, boven zijn zwaar en weinig behendig corpus, er rood
en dom uitzag. Mijne onfeilbare psychologie heeft hem onmiddelijk herkend voor
een voortverkooper van kunstmeststoffen in eene kleine stad. In de week rijdt hij
iederen dag uit op een hoog cabriolet waar een blind paard-
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je aan voortsukkelt. Aan iedere hoeve stapt hij log uit, treedt den boer gul tegemoet,
haalt papieren zakjes uit zijn tasch, welke zakjes hij 't eene na het andere op zijne
linkerhand uitgiet. De boer staat achterdochtig aan den inhoud te rieken; heft daarna
de vragende oogen op. Het zakje wordt weer gevuld. De koopman teekent iets op in
een boekje of maakt, bij neenknikken van den landbouwer, een wanhopig gebaar
met zijn kort rechterarmpje; en doet daarop het cabriolet onder zijn gewicht
angstwekkend terzijde knikken... Hij stapt ook af aan elke herberg, drinkt er telkens
een ‘kappertje’, vertelt, wijdgalmend, heldhaftige ploerterijen aan de
royaal-heurenlach-plengende-dochter-van-den-waard; en zet daarop zijne ronde
voort, om 's avonds eenigszins beneveld terug te keeren naar huis en bij zijne gade,
die niet anders verlangt te weten, dan hoe het staat met den verkoop...
Vandaag is hij niet gul-aanlokkelijk als met boer Cnudde, noch
manhaftig-ondernemend als bij Elodie uit ‘De Doopvonte’: hij is een beetje
verbijsterd, eenigszins vroom-verlegen, nu hij ineens in het Zondag-Gent staat. Hij
heeft Gent nooit anders gezien dan 's Vrijdaags, en dan is hij er wél vertrouwd mee.
Maar 's Zondaags, en in Expositietijd, en vooral bij dit snikheet weder... Hij blijft
een oogenblik staan, om zijne gedachten te zamen te rapen. Ik, bedreven in
Bovarysme, maak ervan gebruik om mij in zijne huid te steken... Ik ben er al in: ik
dank u. En, zonder dat wij goed weten hoe het komt, staan wij beiden op een tram,
tusschen een massa menschen geperst, waarvan enkele exemplaren begaafd blijken
te zijn met de kunst, naar aangename verscheidenheid te vloeken.
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‘Ixposiesse!’ smijt de Gentsche conducteur ons als eene uitdaging naar het hoofd.
Weer zonder dat wij goed weten hoe, staan wij op het voetpad, aan een zij-ingang
van de tentoonstelling, bij het stadspark, waar zich de attracties bevinden. Die ingang
is opgetrokken uit hout, ziet er eerder lief-landelijk dan grootsteedsch imponeerend
uit. Als wij bijgekomen zijn, trekt mijn kunstmestkoopman - zullen wij hem voor
het vervolg maar Triphon noemen, gelijk zijne egade doet? - zijn neus op. Hij kan
natuurlijk onmogelijk vermoeden, dat er aan eene tentoonstelling meer dan één
ingang, en onder andere een monumentale ingang is. Dezen hier vindt hij minnetjes;
koopt niet te minder zijn kaartje en treedt binnen.
Hij staat in een verlaten hoek van het half-verwoeste park, waar in de boomen
leelijk gehavende kinderluchtballetjes hangen. Links, wat verder, staat eene groote
duiventil, geheel bestreken met slijk, slechts gedekt met vuil stroo: ‘te slecht om er
guano in te bergen’, denkt hij. Met dien eersten, ongunstigen indruk stapt hij verder,
tusschen eene dubbele rij van wat hij houdt voor wafelkramen. IJverig zijn vrouwen
er aan 't schrobben en boenen. ‘Ze kuischen hier den Zondagochtend’, merkt hij op;
‘hebben ze dan den Zaterdag geen tijd?’... En zijn misprijzen keert in afkeuring.
Daar het pas tien uur is, blijven alle gebouwen nog zorgvuldig gesloten. Er is dan
ook natuurlijk niets te zien. Hij kijkt met wantrouwen tegen de Scenic Railway op,
waar hij bij plaatsen een rotsig landschap bemerkt. ‘Allemaal namaak’, meent hij.
Op den vijver ziet hij de nagebootste galjoot van Christophorus Columbus liggen;
hier moet hij hartelijk lachen: ‘hoe kunnen ze hier van
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z'n leven steenen lossen?’, zegt hij bij zichzelf, daar hij zich moeilijk een schip kan
voorstellen, zonder dat het met baksteenen zou geladen zijn...
Opeens hoort hij muziek en wendt er zijne stappen heen: op kiosk 27 voert de
Fanfare ‘De zonen van den heiligen Franciscus Xaverius’, van
Oostzuidcapelle-op-de-Ieperlee, ‘La marche des Muscadins’ uit. Om de kiosk heen
staat eene vijfvoudige rij ijzeren stoeltjes geschaard. Op het eerste rijtje zit één enkel
mensch. Triphon, die mededeelzaam is van natuur en wien het verveelt in deze
nog-ledige expositie, waar zoo weinig te zien is, zoo moederzielalleen rond te loopen,
gaat er naast zitten, en, na een oogenblikje spreekt hij 't meneertje aan: ‘'t Is schoon,
niewaar? Wat is dat, wat ze spelen?’ Het meneertje beziet hem verbijsterd en schuift
een beetje opzij: het is een doove.....
Triphon durft niet zoo maar ineens van zijn stoeltje opstaan. Hij krijgt het plots
heel warm. Wanneer hij tot besluit komt, toch maar verder te wandelen, en rijzen
gaat, staat een streng-magere vrouw met een weduwegezicht naast hem, reikt hem
een couponnetje toe en laat haar lippen geen andere woorden ontvlieden dan: ‘Tien
centiemen.’ Triphon begrijpt niet zoo onmiddellijk. Als hij eindelijk wèl heeft
verstaan, ziet hij in dat hij te lang heeft zitten nadenken, om nog verzet te plegen.
Hij geeft het nikkelstuk en vraagt: ‘Maar mag ik nu nog een beetje blijven zitten?’
Zij knikt van ja. Om zich eene bij de omstandigheden passende houding te geven,
luistert hij met groote aandacht naar een ‘Potpourri mr. Le Postillon de Longjumeau.’
Het was over elven geworden. Triphon zet zijn tocht
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voort, kwam in eene verblindend-witte straat, waar al wat meer beweging was. Hier
zijn herbergen open: het herinnert er hem aan, dat hij dorst heeft. Hij betreedt dan
ook den stoep van een net paviljoentje, waar op het bordes een aardig juffertje in wit
boezelaar hem tegenlacht. Hij treedt eenigszins verlegen binnen en bestelt een glas
bier. ‘Dat hebben wij niet’, zegt het juffertje; ‘gij zijt hier in het chalet-Bovril. Een
Bovril dan?’ Hij knikt, en slurpt het kokende drankje. De hitte barst hem langs alle
poriën uit.
Hij treedt weer buiten en begint zich vreeselijk te vervelen. Een kwartiertje wel
verwijlt hij voor het kraamppje van een man, een blikken toestelletje op den neus,
hartstochtelijk staat te fluiten, onder begeleiding van een gramophoon. Triphon denkt
aan de kiespijn van zijn vrouw: iemand die zulke herrie maakt, kan, naar zijne
voorstelling, niet anders dan een tandentrekker zijn. Maar de man houdt niet op met
fluiten, biedt niet het minste fleschje aan ten verkoop. En Triphon wordt er niet wijs
uit, waarom hij daar al die luidruchtige drukte staat te maken...
Terwijl hij er over nadenkt, keert zich ineens, onder gemompel, de aangedikte
menigte waarin hij staat, als één man om. Triphon natuurlijk ook. En nu tenminste
krijgt hij den schok-der-verwachte-schoonheid: op den bult van een hoogen mehari,
schip der woestijn, zit een aanbiddelijk zwartharig, melkwit meisje, met lange,
vochtige gazellen-oogen, die hem sidderen doen. Zij draagt een groenzijden broek,
en over het witte hemd een rijk-geborduurd kort roodsatijnen vestje. Gratievol zit
zij op haren kemel te wiegen en glimlacht geheimzinnig. Haar dier geleid
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door een donker man in een wit kleed en met een witten tulband, die moeite heeft
zich een weg te banen... En Triphon vraagt zich niet af waar dat meisje vandaan komt
(natuurlijk is er eene ‘Rue du Caire’ in de expositie), noch waarom ze daar op dat
leelijke dier zit. Hij vindt haar alleen wonderbaar, en, met een zucht, beklaagt hij
zich niet langer, voor de tentoonstelling te zijn overgekomen...
Maar het is etenstijd geworden: nieuwe bekommernis voor Triphon. Waar, van
de talrijke gelegenheden, zal hij binnengaan? De beraadslaging duurt lang; eindelijk
wordt de beslissing aan het noodlot overgelaten. Hij gaat aan het eerste tafeltje het
gereedste zitten. Wacht lange, lange stonden. Vindt eindelijk gelegenheid, aan een
drukken kellner een ‘beefsteak patates-frites’ te bestellen. Weer lang, lang wachten.
Als hij eindelijk het harde lapje tusschen de tanden heeft, komt eene zekere gerustheid
in hem. Hij laat zijne oogen verpoozen van tafeltje tot tafeltje. En zie: plots heeft hij
eene aangenamen verrassing; daar heel ver, in het halfduistere der lange zaal, heeft
hij stadsgenooten gezien, die hem, juist op hetzelfde oogenblik, eveneens herkennen.
Er worden uitnoodigende wenkgebaren gewisseld, beantwoord echter met teekenen
van vork en mes, die wijzen op het vleesch en de aardappelen der borden. Maar bij
iederen hap lacht men elkander tegen; men eet genoeglijk en vol hoop: straks bezoekt
men samen de expositie verder...
N.R.C., 22 Juni 1913.
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X
Brussel, 21 Juni.
Triphon, de koopman in meststoffen, die uit Eecloo de Gentse expositie was komen
bezoeken, had dus al zijn losheid van geest en gebaren teruggekregen: in de dompige
diepte van de ruime en nogal duistere volksrestauratie waar hij eene fossiele
schoenzool als beefsteak verorberde, had hij een stadsgenoot, Pier de Lange, herkend,
en Cadie, dezes vrouw, die eveneens aan het eten waren. Pier de Lange was een
koopman in aardappelen, wat geene zonde is, die echter in de oogen van Triphon
deze bijzonderheid vertoonde dat hij, vermits zijn negotie hem dikwijls naar Gent
riep, al een paar maal de expositie had bezocht. Vol blijde verwachting knikte Triphon
hem dan ook bij iederen hap toe, hij zou niet langer het doleerende zieltje zijn, dat
op eigen hand - als ik mag spreken van de hand eener ziel - den schoonheidskern
eener wereldtentoonstelling heeft te ontdekken, en andere dingen te bewonderen
krijgt dan beeldschoone meisjes op gedrochtelijke woestijnschepen.
Terwijl Triphon betaalde, betaalde Pier. En zij laveerden van links en van rechts
af op dezelfde uitgangsdeur, waar de opene buitenlucht ze ontving. - ‘Ach wat doet
de gij hier?’ vroeg Pier joviaal, hoewel eenigszins uit eene aanmatigende hoogte. ‘Ah de ixpesiesse bezoeken’, antwoordde Triphon eenigszins verlegen, omdat Pier
hem den tijd niet gelaten had de Eecloosche aardigheid te plaatsen, die hij aan tafel
met zooveel innige lol verzonnen had. - ‘Ah, en wat hebt-de al gezien?’ ondervroeg
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weêr Pier eenigszins ironisch. - ‘Ah nen man die met zijnen neus 'nen ocarina naardoet
en een....’ hij dorst niet voortzeggen, vanwege Cadie, maar proeste het ineens uit:
‘en een snelle poeze op 'nen kemel!’ - ‘Ach ja, dat locht sigaarken met haar broek
aan!’, lachte Pier meê. - ‘Ah wie is dat?’ kwam Cadie nogal streng tusschen. - ‘Ah,
gij zult dat ook wel nen keer zien!’ suste haar echtgenoot.
Zij stapten, tusschen de wit-gloeiende gevels der breede straat, in de stovende
middaghitte, naar het hoofdgebouw toe. Weer waren zij schier moederziel alleen. ‘'t Is warm,’ meende Cadie; ‘'t is in geen twee jaar...’ Maar Pier onderbrak haar met
deze verzekering aan Triphon: ‘Ah gij hebt nog juist niets gezien. Wat ge moet zien
dat is hier dit’; en hij wees op het Ros Beyaart, dat zijne vier Heemskinderen dwingt
tot allerlei statische acrobatie, en verder op de talrijke naakte vrouwen die zich, op
stier en paard, oefenen in de meest-gewaagde ‘haute école’ (‘de Vlaamsche
hoogeschool,’ noemen venijnige Franskiljons deze, anders onschuldige,
beeldhouwwerken om den grooten ingangskom). - ‘Ah deze zullen 't zoo warme niet
hebben als gij, madam De Lange!’ meende Triphon, galant. Maar Cadie zag er
verontwaardigd uit en verzekerde: ‘Het is een schande!’ - ‘Wat wilt gij hebben,’
vergoelijkte haar man: ‘om schoon te zijn moet dat bloot zijn. En gij kunt ze toch
geenen corset aandoen en een voorschootje!’....
Zij slenterden verder. - ‘Zouden wij niet ievers binnengaan?’ zei half onderdanig
Triphon. ‘Ik kan dat verstaan dat madam het heet krijgt: ik begin zelf te zweeten!’
Maar verontwaardigd keerde Pier, die voorop liep,
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zich om: ‘Ah hier toch niet zeker?’ smaalde hij: ‘'t zijn hier anders niet dan schilderijen
en posturen, en aardige, zulde, dat 'k waarlijk niet weet hoe ze dat hier laten
binnenkomen. Zie, 't en heeft van de week nog niet gebrand; maar moet dit 'nen keer
afbranden, 't zou mij veel minder kunnen schelen dan van dien schoonen café die
afgebrand is verleden maand.... Maar dées moet gij zien: daar gaat iedereen naar
kijken,’ voegde hij eraan toe, met indringerigheid de belangstelling afsmeekend.
Zij stonden voor de afdeeling Perzië: een nogal weinig-zuiveren moskee-gevel,
met schetterende kleuren beschilderd, waar voor ingewijden een ruime garve spreuken
uit den Koran gebeiteld staan. - ‘Van welke streek is dat?’ informeerde Triphon. ‘Dat is van Perzië,’ doceerde Pier. - ‘Dat moet rap vuil zijn, zulke façade, met al die
stof-nesten,’ vond Cadie; ‘ik heb liever 'nen effen muur, dien ge kunt afwasschen!’
- ‘Ja,’ zei Triphon, ‘en 't moet nogal wat kosten ook om te doen herschilderen als
het vuil is. Gaan wij binnen?’ - ‘'t Er is niets te zien dan wat matten en tapijten,’
verzekerde Pier; ‘hier dus niet; maar hiernevens!’
Daar was het een wonder. Stelt u voor: uitstalling van duizenden beeldjes in gegoten
marmer; allemaal van die snoezige snuitjes met twee krieken in den mond; of naakte
maagdengestaltetjes met een licht neteldoek oversluierd, zoo echt nagebootst, dat je
't van af zoudt kunnen nemen; en anderen dan met zulke aandoenlijke titels: ‘Le
Printemps’, ‘Premier Amour’, ‘La Prière’, ‘l'Aveu d'une Vierge’: allemaal matte,
witte ‘marbre Carrare’, met kleederen aan in blinkend gekleurd marmer, zoo
verrukkelijk, dat geen enkele kapper ze in zijne uitstalling
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zou willen ontberen, noch welke burgerdame ook in haar salon. Het wordt dan ook
druk verkocht. Want Triphon merkte het met bewondering op: elk der beeldjes droeg
- merkwaardige bijzonderheid - om zijn hals een lange rist visitekaartjes, en op elk
kaartje de aanduiding ‘vendu’. ‘Dante et Béatrice’ is negentien maal vendu. ‘Le
bouton de rose’ is drie en twintig maal vendu. Wie doet meê?...
- Triphon genoot: ‘Ahwel, dat is nu de moeite waard!’ erkende hij. Pier
triumpheerde: ‘En allemaal met de hand gekapt’, legde hij uit. ‘Dat is geen plaaster:
dat is pure marmer. Gij kunt dat dan ook alleen hier krijgen in de Italiaansche sectie!...
Maar nu begin ik toch ook een beetje dorst te krijgen’, ging hij sluw voort.
't Is omdat hij wist dat naast de afschuwelijk-goedkoope afdeeling Italië de
‘Alimentation Française’ onder dak was. - ‘Triphon’, zei hij triumphantelijk, ‘wij
gaan wijndrinken: ik ben 't, die trakteer!’.... Zij stonden om eene toonbank, omrankt
met katoenen wingerdbladeren. Cadie, die den prijs kent van wijn, had zich over de
mildheid van haar man aanvankelijk gebelgd. Maar kartons hadden haar weldra
gerustgesteld: ‘20 centimes le verre’. Zestig centimes dus maar voor hun drieën....
En zij dronken. - ‘'t Is koel’, verzekerde Triphon. - ‘En goed dan!’ galmde Pier
zegevierend. - ‘Ja, maar een beetje zuur’, verbeterde Cadie, ‘ik moet oppassen voor
mijne darmen, meneer Triphon’....
- ‘En wat is dit hier’, vroeg nu Triphon, wijzend op een baksteenen burgershuis
met een aardig klokketorentje. - ‘Dat is Holland’, zei Pier, ‘'t is schoon niewaar?’ ‘Ah dat is gelijk het huis van mevrouwe Verplancke de Dievoet, in de Nieuwstraat’,
zei Cadie, die eerbied heeft
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voor den adel harer geboortestad. - ‘En is er van binnen ook iets te zien’, vroeg gretig
Triphon, die zijne genietingen uit de Italiaansche afdeeling graag voortzetten wou.
- ‘Ah zie, ik weet het niet!’ zei Pier.’ ‘k Ben hier al dikwijls geweest, maar de deur
is haast altijd toe. 't Is veel moeilijker om hier binnen te geraken dan elders. Zij vinden
vele redens uit om niet open te moeten doen. Die Hollanders zijn zoo proper, nietwaar?
Ze zijn zeker bang dat men hunne expositie vuil zou maken!’.....
- ‘'k Ben moe’, zei Cadie. - ‘Om de waarheid te zeggen: ik ook, madam,’ zei
Triphon. - ‘Ahwel, wij gaan ons een beetje zetten, hier, op de stoelekens’, zei Pier.
- ‘Merci, om nog nen keer vijf cens te moeten geven, gelijk vanmorgen, aan die
zwarte kraaie!’ protesteerde Triphon. - ‘Ahwel, dan kunnen wij naar
“Oud-Vlaanderen” gaan: daar hebben wij ten minste een pinte voor ons cent’, zei
Pier.
Zij liepen nu langs de overzijde, voorbij eenvormige gevels die de aandacht niet
zoo heel bijzonder trokken.
- ‘Dát is Engeland, en dát is Frankrijk, en dát is Parijs’, verklaarde Pier. ‘Maar
daar is niets te zien. De menschen gaan anders niet dan waar wij al geweest zijn. Er
is anders niet meer te zien dan Oud-Vlaanderen’. - ‘En dat hier?’ vroeg Cadie; ‘dat
is zeker 't prison?’ - ‘Wel neen, gij sloore, dat is Duitschland!’, lachte haar man. ‘Ah 't heeft er toch veel van’, bevestigde Triphon; ‘'k ben ik er bijna bang voor
geweest!’...
Het was al vijf uur geworden. Hun trein ging om halfzeven: zij hadden nog drie
kwartier tijd.... Aan ‘Oud-Vlaanderen’ moesten ze nogmaals betalen. - ‘Ze zouden
hier een mensch het vel afstroopen’, verontwaardigde zich
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Cadie. Maar Triphon, vergoelijkend: ‘De menschen moeten toch ook aan hunne
kosten komen, madam. Zouden wij niet een druppeltje drinken? 't Is goed om 't zweet
te doen indroogen!’ Juist stond een slungerige kerel voor een uiterst klein huisje te
schreeuwen: ‘Bols' likeuren! Bols' likeuren!’ - ‘Dezen keer is het mijne toer om te
trakteeren’, zei Triphon vergenoegd. ‘Wat drinken wij? Een cognacje? Garçon: drij
cognacjes!’.... Zij slurpten. Zij overzagen het plaatsje dat voor hunne oogen in den
gulden namiddag lag. - ‘'t Is hier gelijk bij ons’, stelde Cadie vast; en zij ondervroeg:
‘Hebben zij dat expres gebouwd voor de ixpesiesse?’ - ‘Ja, natuurlijk’, zei haar man.
- ‘Maar waarom hebben ze dan geene schoone huizen gemaakt, in plaats van die
oude barakken?’ - ‘Ah wel, ah 'k en weet-ik ik dat niet’, antwoordde Pier. - ‘Ahwel,
merci!’ zei Cadie. - ‘G'hebt gelijk, madam’, lachte luidkeels Triphon....
De slungerige jongen werd ter vereffening opgeëischt. Het kwam uit dat de
consumptie stukken van menschen kostte, natuurlijk naar Triphon's schatting. ‘'k
Ben vandaag al bij de zes frank kwijt, zoudt ge gelooven?’ ondervroeg hij. En zij
geloofden 't...
Het uur des scheidens was gekomen: zij moesten naar den trein. Ik ging mee tot
aan den uitgang, waar Cadie nog even moest lachen om die rare hellebardiers. Zij
stapten op den tram die ze naar 't station zou voeren. En....
Ik verzaakte voor dien dag aan Bovarysme: ik was blij dat ik van de huid van
Triphon, koopman in kunstmeststoffen te Eecloo (Oost-Vlaanderen), verlost was.
Evenals gij-zelf vermoedelijk blij zult zijn van dit, in elk geval uiterst-natuurgetrouw
verslag (dat juist daarom voor
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u werd opgeteekend) van de wijze, waarop de kleine Vlaamsche burgerman eene
wereldtentoonstelling bezoekt.
N.R.C., 25 Juni 1913.
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Blijde intrede
Brussel, 23 Juni.
De dood loert, - de dood dreigt overal. Nog geene dertig, wat zeg ik: nog geene
veertig uren geleden heb ik hem tweemaal van aangezicht tot aangezicht gezien; zijn
greep heeft op mijn schouder, zijne beklemming heeft om mijn lijf gewogen.
Tweemaal, eens te water, eens op den vasten grond, heeft hij mij bijna te pakken
gehad. - Hewel, ik zeg het zonder den overmoed, die in eene democratische
samenleving weinig fatsoenlijk zou zijn: ik veeg mijne pollevieën aan den dood
(conferatur ‘De Wandelende Jood’ door Aug. Vermeylen), want ik heb terwijl hij
aldus spookte, den koning gezien.
Het is voor mij Zaterdagavond al begonnen. Gisteren, Zondag dus, zou koning
Albert met zijne twee zoontjes te Gent officieel ‘Blij Intreden.’ - In geen twee maand
tijd is de koning wel vier-vijfmaal naar Gent geweest, maar toen was het, naar het
schijnt, niet ‘blij’. Sedert hij, twee jaar en half geleden koning werd, mocht hij den
Gentschen bodem niet betreden dan onder den druk der droefgeestigheid. Aldus legt
het protocol het den vorsten op. Maar gisteren zou het eindelijk anders worden.
Gelukkig maar!.....
Wie vooral om die Intrede blij waren: de Gentenaars. Ik heb in mijne goede en
grootsche geboortestad zelden evenzeer genoten als gisteren. Het genot zou zelfs,
zooals ik u zei, retroactief worden: het dwong mij, te rekenen van Zaterdagavond de
hoofdstad te verlaten, om de eenvoudige reden dat Gent aan expansie is gaan doen:
het begint
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thans op een zevental kilometers afstand van de stadspoorten, in casu de Muide-poort,
d.i. te Langerbrugge. Het is tevens omdat Gent niet slaapt als het er op aan komt zijn
vorst, zoon van een graaf van Vlaanderen, vader van een graaf van Vlaanderen, op
Gentsche wijze te ontvangen. Zoodat elke Brusselaar, die het volledig programma
der feestelijkheden wilde genieten, ervoor zorgen kon Zondagochtend tegen half-acht
op zijn laatst te Gent aan te komen.... hetgeen de Brusselsche Zondagtreinen, al
dwingen zij tegenwoordig door hunne menigvuldigheid en stiptheid niet minder dan
cosmopolitisch respect af, nog niet vermogen te verwezenlijken.
Ik ben dus al Zaterdagavond te Gent aangekomen. En tot korting des tijds ben ik
naar de Algemeene Verlichting der Tentoonstellingstuinen gaan zien. Daarover vertel
ik u echter vandaag niets: gij krijgt er een verzorgd briefje over, apart, zonder verdere
bijbedoeling. - Maar gisterenochtend, nog voor de haan zes uur gekraaid had: o,
haddet gij gezien met welke veerkracht ik der veeren ontsprong! - Het was geen
half-acht toen ik, voor de deur van mijn hotel, onder eerbiedigen groet van den waard,
mijne auto besteeg. En - op weg naar Langerbrugge!....
‘Beemden en velden lagen nat van dauw’: aldus Wazenaer bij den aanvang van
zijn ‘Vlaamsche Jongen’, een boek dat gij maar eens herlezen moet... Wij waren
nauwelijks de reeds hooger vermelde Muidepoort uit, of het bleek al, dat Wazenaer
nogmaals gelijk had... Wij reden namelijk, langs het Kanaal van Terneuzen, dat, met
het elfort van Gent en koning Albert, de eer van den dag zou dragen. De vaart van
Terneuzen zet in Vlaanderen een schoonheidstraditie voort, die van in de
Middeleeuwen onze landschap-
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pen een zeer bijzonder karakter bijzet: die der rechtlijnige waterwegen. Onder die
waterwegen is Terneuzenvaart de jongste, en dus de modernste, met eene zeer
pakkende, wijl zéér rechtlijnige moderniteit. De Brugsche vaart, nauwelijks buiten
Gent, biedt welige oevers en iets vriendelijks, aan iederen kant, dat voortkomt uit
lange vertrouwdheid met de, trouwens minder-hoekige, strakheid der boorden. De
vaart van Terneuzen, jongst-, en van meet af zeer breed-aangelegd, heeft aan beider
zoom van het zeer wijd-gekomd water een weg geëischt, die het kanaal goed afzondert
van het omgevende leven-op-vasten-bodem. Het is meer dan tachtig jaar, dat men
het graven van het kanaal begon: tot voor een kleine tien jaar was nog geene intimiteit
ontstaan tusschen het rechtlijnige water, dat uit Holland en van zee komt, en de, naar
achter gedrongen, oeverbewoners...
Het was een kleine tien jaar geleden, dat ik de vaart van Terneuzen niet terug had
gezien. - O, ik weet het wel, mevrouw: aan mij is het nauwelijks te merken. Maar
aan het zeekanaal wèl. Waar is de tijd heen, dat ik, als student, ten tijde dat de auto's
nog hunne kinderkleêren niet waren ontgroeid, langs Langerbrugge toog met
vertrouwde vrienden, en de uitgesponnen en geestdriftige gesprekken over schoonheid
en kunst onze maag zoo holden, dat wij nimmer vroeg genoeg aankwamen bij Ursula,
de goede Ursula, die te Terdonck paling bakte en rijstpap kookte ten behoeve van
hongerige aestheten?...
Ursula, Ursula, leeft gij nog?....
Ik suf maar, terwijl mijn taxi als een reuzen-kanarie, 's ochtends voor achten, de
beemden en velden voorbij vliegt, die nat liggen van dauw. Een steen, over denwelke
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wij heen huppelen, roept mij tot meer praktische werkelijkheid terug. Het uitspansel
doet waarlijk zijn best om mijne aandacht te boeien. Het doet zijn best om de
idyllische, nat-van-dauw-zijnde beemden een klakkeloos démentie te geven: het zet
de grauwste der wolken op, en gaat venijnig waaien. Het is of Boreas nu maar eens
Eoos wou vellen (ik geef u de beelspraak cadeau); het is of de Blijde Intrede nu maar
eens in werkelijkheid wilde verschillen van de andere, de heet-zonnige intreden, die
niet blij mochten zijn.... Langs de oever-boomen, de hooge Canada-populieren die
zoo'n vervaarlijke onweêrsherrie maken bij den minsten lagen wind, naast het water
dat loodkleurig gaat worden als kokend lood, snorren wij voorbij de plaats waar
vroeger het landhuis stond, alwaar Maurice Maeterlinck zijn eerste drama, ‘La
Princesse Maleine’ schreef. Die herinnering maakte als het ware het weder dreigender.
Als wij tegen acht uur te Langerbrugge aankomen, is de hemel als inkt, waar men te
veel water zou bijgevoegd hebben. Maar het schouwspel, op dat duistere water, is
er niet te minder bijzonder om.
Want daar liggen, wriemelend door mekaar, ruim honderd zeventig jachten:
zeilschepen, stoombooten, vlugge motorbootjes. De hooge zeilen, angstwekkend-wit
tegen de blauwzwarte lucht, flapperen, terwijl men ze haastig aan het reven is. Nu
en dan gilt of buldert een stoomsloepje. men hoort de motors snorren als hommels.
Hier en daar wordt de rist vlaggetjes van lagen mast naar hoogen mast opgetrokken.
Holland is ruim vertegenwoordigd. Ik ben niet zonder huivering als ik zie dat een
aantal zeilbootjes zoo maar uit Engelsch water hierheen zijn gevlogen....
Een vriend van mij heeft een naphte-bootje te mijner
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beschikking gesteld: een ‘Kelvin’, waar men diep-inzit als een vlieg in een uitgeholde
sigaar. Gij vraagt mij, hoe ik het heb aangedurfd, in zoo iets plaats te gaan nemen?
- En het ambacht, mevrouw? Wat doet gij met het ambacht?.... Eenmaal de eerste
vrees overwonnen, is het trouwens heerlijk. In minder dan een half-uur waren mijn
vriend en ik reeds tweemaal naar Gent geweest; het gevoel dat men heeft, met zijn
kop door het water te boren, over het water te strijken, op het water plots te draaien
als een tol, ineens onder te gaan en dan weêr op een dun lagetje water over de vlakte
te wippen: het is een genot, dat alleen mystici kunnen kennen. Het is enorm, mevrouw;
en ik raad u dan ook aan, als u geen lust hebt Ruusbroec, Suso, Saint Jean de la Croix
of Santa Teresa de Avila te doorgronden, u een ‘Kelvin’ aan te schaffen, die u, zooals
mij, den Dood van aangezicht tot aangezicht voert, onder den vorm van vervaarlijke
waterkolken....
Gisteren waren die opstuivende waterkolken grauw eerst; tegen negen uur werden
zij geel. Terwijl wij op ons vervaarlijk en plezierig bootje aan het draaien en keeren
waren, werden zij ineens als een geweldige zonneregen. En, al bleef de lucht bebouwd
van wolkekasteelen: wij voorzagen dat de zon overwinnen zou en wij blij intreden
zouden.
Wij deden het. Als de vaardigste waterspinne; als het vlugge ‘schrijverke’ van
Guido Gezelle, schoten wij, tusschen jachten en steamertjes, die duchtig in de weer
waren, in. En zie: plots draait de groote monumentale brug van Langerbrugge open.
Een reusachtige maalboot, de ‘Princesse Elisabeth’, snijdt door het water. Van uit
onze laagte zien wij, aan den voorsteven, koning Albert en de
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prinsen Leopold, hertog van Brabant, en Karel Theodoor, graaf van Vlaanderen staan.
Het kanon (welk kanon? ik weet het niet! noem het dan ook maar hét kanon) schiet:
wij mogen afreizen.... De zeilbootjes, tenger als meeuwen, worden op sleeptouw
genomen. De stoomsloepen gillen en spatten schuim om zich heen. Wij allen, bij de
tweehonderd, varen het koninklijke schip vooruit. En ik-zelf, in mijn bootje, keer
van tijd tot tijd om als een magneetnaald bij onweertijd aan den Noordpool (het is
Peary die mij de inlichting heeft verstrekt; of heb ik hem slecht begrepen?), ik zelf
schiet mij tusschen de flotille in, nu hier, dan daar.... En aldus bereiken wij - terwijl
de zon het op de wolken wint - den grooten havenkom van Gent, waar andere
kanonnen aan het schieten gaan...
N.R.C., 24 Juni 1913.

II
Brussel, 23 Juni.
Gij hebt daareven, - koning Albert, zijne zonen, zijn gevolg, en mij, - op het water
laten liggen. Ik neem het u echter niet kwalijk. Want zie: wij zijn al aan wal. Terwijl
de kanonnen blaffen als Kerberos in eigen persoon; terwijl op den rechteroever van
het tot eene weidschuitgedeinde haven aangevoerd kanaal, ontzettend veel hooge
hoeden cirkelsegmenten aan het teekenen staan en even-
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talrijke Vlaamsche burgerkelen met energie eischen, in 't Fransch en in 't
Nederlandsch, dat de koning leven zou, komen wij op vasten bodem te staan. - De
koning; de prinsjes - heerlijk in hun licht grijs pakje, zonnebruin als perziken hunne
wangen, blond als rijpend haver hun haar -; de ministers - de Broqueville laat zijn
haar lengerhand grijs worden, Helleputte blijft de waarde kennen van zijn glimlach
en Van de Vijvere wil voor een paar uren niet vergeten dat hij te Gent wethouder is
geweest -; de heele reesem van hofdignitarissen (wat wordt gij eigenlijk dik, graaf
Guy d'Outremont!), nemen plaats in de hun respectievelijk-bestemde rijtuigen,
tusschen twee fragmenten in van Brusselsche ‘guides’ die ervoor over gekomen zijn.
En de roode pikeurs van het Hof rijden aan tusschen verbijsterde soldaatjes en
sceptische ‘gardesciviques.’
Geloof mij als gij wilt: ik had het recht, mede te rijden. Maar mijn slecht karakter
heeft mij belet, het te doen. Ik wilde onder het volk zijn. Het is mij, helaas, slecht
bekomen.
De koning had eraan gehecht, eene nieuwe werkbeurs en een dispensarium aan
de dokken in te huldigen. Daar had hij groot gelijk in, en de inschikkelijke
vriendelijkheid van twee socialistische wethouders, de Kamerleden Anseele en
Lampens, was er het bewijs van. Nimmer heerschte minder achterdochtelijke
beleefdheid tusschen een koning en socialistische afgevaardigden. En dat is dan ook
maar heel goed, als het goed bedoeld is... De koning huldigde dus in. Op hetzelfde
oogenblik liep ik ten tweeden male een gebeurlijken dood op....
De Gentsche haven, moet gij weten, - ja, gij moet!-
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ligt aan een volkswijk, aan den gemeensten, armsten en leelijksten der Gentsche
volkswijken. Die wijk is geheel bekeerd tot het Marxisme, althans onbewust, hetgeen
wel het ergste is. Mijn chauffeur nu had ik rendez-vous gegeven even buiten die
wijk, omdat ik wilde zien, met eigen oogen, hoe de Gentsche socialisten hun vorst
ontvingen. Ik wilde middenin die werkersbevolking staan, terwijl de vorst voorbij
zou rijden.
Hewel, dat volk heeft eerst mijne achtste rib links, daarna mijne derde rib rechts
(juist de meest-gevoelige), daarna mijne alvleeschklier, daarna mijn hoogst-eigen
neus ingedeukt. De gendarmes hebben de menigte medegeholpen: ik had eene pracht
van eene Gentsche doorgangskaart, wel twintig centimeter of minstens vijftien; het
belette niet dat ik de punt van een maréchaussée-degen mijn rechteroog, het eenige
waar ik uit zie (helaas, ja, mevrouw), bijna ad patres voelde sturen, juist op het
oogenblik dat ik ‘Vivan den Keunink’ stond te roepen naast de honderdduizend
medeburgers die mij omringden.
Want, het dient gezeid: het is vooral door het volk, door het mindere volk dat
koning Albert als een koning, als een beminden koning ontvangen is geworden: het
is in het vuile, leelijke en achterdochtige schuiloord van veel miserie en veel opstand
dat de koning het luidruchtigst en best-gemeend gehuldigd werd. En ik ben overtuigd
dat het hem ter harte is gegaan....
Intusschen stond ik met mijne ingedeukte borst pogingen te doen om mijne auto
te bereiken. Ik ben er eindelijk in gelukt: ik dank u. En heb dan ook het geluk gehad,
langs verholen wegen, die mijne diepgaande kennis van de Gentsche topographie
als het ware voor mij alleen ge-
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opend had, den Koornmarkt te bereiken, waar koning Albert op eene flamingantische
manifestatie onthaald werd.
Het is waarlijk of de Gentsche flaminganten hun best deden om mij het leven
onaangenaam te maken. Nog leefde in mijn oor de nagalm der bazuinen die, van op
de tinnen van het Gravenkasteel, alwaar het leeuwenpennoen wapperde, op
traag-nadrukkelijke maat den Vlaamschen strijdkreet in den wind joeg, als ik over
het koninklijke rijtuig duizend papiertjes fladderen zag. Ik kon een papiertje opvangen.
Het bevatte dezen tekst: ‘Wij Vlaamsche bevolking, worden behandeld als
vreemdelingen in ons eigen land. Als dit zoo voortduren zal, dan waren wij beter
nooit van Nederland gescheiden geweest, want dan hadden wij reeds lang eene
Vlaamsche Hoogeschool en zouden als gelijken zijn behandeld geworden. De koning
zal van het bestuur van zijn land eischen dat al de Belgen op denzelfden voet moeten
behandeld worden.’
Dat strooibriefje is - behalve dat het in erbarmelijk Nederlandsch is gesteld - niet
veel minder dan eene gemeenheid. Het is eene nogal vreemde verwelkoming van
een vorst, waarvan men weet dat hij Vlaamschgezind is, er hem op te wijzen, dat
men de revolutie van 1830 betreurt, en dat zijn grootvader en vader de ontwikkeling
van de Vlaamsche beschaving zouden belet hebben. Hetgeen trouwens niet zoo heel
waar is... Gent staat, als hoofdstad van Vlaanderen, op een keerpunt zijner
geschiedenis. De Vlaamschgezindheid staat er rotsvast, maar wordt te elken stonde
en steeds machtiger aangebeukt door krachten die, door Frankrijk op elk gebied
gesteund en versterkt, Franschen invloed, met ik weet niet welk doelwit, willen
bevestigen en versterken. Tegen zulke openlijke campagne,
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die nimmer duidelijker is gebleken dan bij de Gentsche tentoonstelling, past vooral
voorzichtigheid. Hoe dan goed te keuren een manifest, dat het vorstenhuis
onmiddellijk in den strijd mengt en verkettert, zoo het niet werkdadig medehelpt aan
het veroveren van de Gentsche Hoogeschool?... Arm Vlaanderen, dat overgeleverd
is aan zulke dwaze proleten!.....
Denk nu maar niet, mevrouw, dat ik mijne auto heb doen stilhouden, om dit den
volke te verkondigen. Integendeel, integendeel! Ik ben verder gereden tot aan het
provinciaal hotel, waar al de groote oomes door den koning ontvangen werden. En,
nadat ik zalm met groene saus, benevens andere spijzen heb genoten, ben ik naar het
stadhuis gegaan, waar de koning weêr maar eens zou verwelkomd worden; en daarna
ben ik meê naar het Belfort gegaan, en daarna....
Ik blijf even staan: burgemeester Braun heeft, natuurlijk in het Nederlandsch, bij
zijne verwelkoming ettelijke dingen gezeid, die u, Hollanders, misschien pleizier
zullen doen. Ik knip uit:
‘Wij wenschen hier Uwe Majesteit geluk, in eene historische zaal, in die zaal
namelijk in dewelke, nu meer dan 300 jaar geleden, het verdrag genaamd Pacificatie
van Gent, werd geteekend. Het stelde een einde aan de godsdienstoorlogen in de
Nederlanden en was de bevestiging van het grondbeginsel der gewetensvrijheid.
Dat waren de eerste vruchten van goedertierenheid en vaderlandslievende eendracht,
die zich thans lucht geeft in de eensgezindheid van allen, om den vorst van allen.
Een zulkdanige gehechtheid aan ons Vorstenhuis, ver-
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smolten met het steeds levendiger worden van het bewustzijn onzer nationaliteit,
brengt er ons toe de vreemdelingen, onze broeders van buiten de grenzen steeds
welwillender te onthalen. Zij bewijzen ons dienaangaande hunne erkentelijkheid
door dezelfde gevoelens jegens ons.
Wij hebben zulks ondervonden bij de werken, uitgevoerd bij het Kanaal van
Terneuzen. Dit kanaal immers, loopt over Holland's grondgebied, voor de helft
ongeveer zijner lengte. Om de toelating tot het uitvoeren der werken te bekomen,
moest de Belgische regeering met Holland onderhandelen. Bij die onderhandelingen
heeft de regeering van Hare Majesteit de koningin van Holland het bewijs geleverd
van veel goeden wil; hare ingenieurs hebben zich daarbij aangesteld als mannen van
veel talent.’
Koning Albert heeft trouwens voor Nederland even-vrien-delijke woorden gehad.
Want, het dient terloops gezeid: deze Blijde Intrede heeft ook voor u wel eenig belang.
Er is geen stad van België die dichter met Nederland verbonden is dan Gent; en deze
dag zou juist dat praktisch verbond bevestigen. Dit verbond nu staat wel heel wat
vaster dan wat Gentsche franskiljons kan.... verplichten aan Frankrijk. En daarom is
het ook zeer noodig dat Nederland zich in Gent gelden doet, natuurlijk niet met de
gekke, maar dan toch licht te verklaren bedoelingen van annexatie, die sommigen
aan Frankrijk toeschrijven, maar door de kracht der blijkbaar-zelfde belangen...
Mevrouw, ik zou u nog meê moeten sleepen, bovenop het opgeknapte Belfort
(waar ik u op een ander maal heel wat moois over vertellen zal). Ik zou u, tusschen
eene overtuigd-geestdriftige menigte in, moeten meêsleuren naar de Gentsche
tentoonstelling. Na eene ‘révérence de cour’
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zoudt gij, de koning en zijn gevolg afgereisd, met mij naar het paleis der Feesten
tiegen, waar Parijsche artiesten ons.... teleur zouden stellen.
Die Parijsche artiesten waren erbij gesleurd om den koning te behagen: aldus luidt
de legende. Een groep gezaghebbende Gentenaars wilden, tot besluit der Blijde
Intrede, den koning vergasten op.... Fransche kunstemakerij. Maar den koning heeft
zich niet geleend tot zulke weinig-Belgische manifestatie. En hij is ruim drie uur
vroeger terug naar Brussel gekeerd....
Welke reden hadden dan de Gentsche flaminganten nog, om het feest te gaan
storen? Die Fransche zangers, die Fransche musici, die Fransche ballerines waren
van beroemde, dus wel goede hoedanigheid. En de weinig-deftige Vlamingen, die
er niet de minste reden meer toe hadden, hebben wel heel groot ongelijk gehad, ze
te onderbreken met een ‘Vlaamschen Leeuw’, dien ze trouwens valsch zongen....
Aldus wordt mij althans bevestigd. Want dat concert beet een stuk in den nacht.
Moet ik u verzekeren, dat ook ik intusschen weêr naar Brussel was gekeerd?
N.R.C., 25 Juni 1913.
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Het zuiden te Brussel
Brussel, 27 Juni.
‘Gy speelt in schaduw van den breeden beuckeboom, Op eenen dunnen halm, een
veltliet, blijde en wacker’....
‘Welk zoet geschal - terwijl, in 't eerste dagesuur, een zilveren licht mijne oogleden
komt betten en is als eene eerste vrome vermaning aan mijn dralend bewustzijn, dat
traag-aan ontwaken gaat, - welk ver maar dringend, zoet maar beurend geluid is 't,
dat, van uit de donkere diepten des dommels, mijne aandacht opeischt, doet dat ik
mijne oogen fel open, en luister als naar eene onvermoede harmonie, als naar een
lied zoo nieuw, dat niemand het ooit gehoord heeft?...
Om mij staat de kamer in nog nachtelijke onroerbaarheid, grauw en flets-geurend
in den prillen ochtend. Tusschen de reten der gordijnen vloeit het licht als water
achter den dicht-glazen, geel-troebelen wand van een aquarium. Helaas, weêr zal het
geen zonnedag worden. Weêr zal ik mijn morgen slijten binnen het stugge rijzen der
vier kamermuren en de zat-geziene, idioot-bekekene prenten en schilderijen, die
meesterstukken heeten te zijn. Verveling der gedwongen beschouwing van
meesterstukken!...
Daarbuiten wervelt de wind. Ik hoor hoe hij veegt over de straatsteenen, opkrult
dan als een dunne golf, trechtert weldra en joelt de lucht in, en als een hoos de
klatering der populieren doorvaart van geweldige geruchten... En, misnoegd, ga ik
weêr duiken tusschen de dekens, schuil tegen den vijandelijken-aanrukkenden dag;
als weêr...
Het is al veel dichter thans, - en, nu de schemer-
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druilende sluimer geweken is, lang niet meer bevreemdend. Maar het is
zeldzaam-opwekkend gebleven: een niet-schakeerende, niet-gevoelige, niet-bedachte,
een niets-beduidende, niets-zeggende zang van zes-zeven gelijkwaardige noten aan
mekaar, zonder begin of inzet, en met geen beslist einde; geen begin als voor een
lied, al was het onbewust, en een einde als niets dan voor eene verwonderde vraag.
Een zang van egale onbezorgdheid, die niet eens zich-zelf beluistert, en staakt alleen
als, plots, een bloem of een keitje den zanger komt treffen met kortstondige
nieuwsgierigheid.
Want hij wacht niet lang, weêr te schalmeien: de zeven onachtzame noten zijner
hooge en zoete fluit, die telkens besluit op eene dissoneerende verwondering. En
terwijl ik, huiverig voor den dag, die mij op gaat eischen, diep duik in bed, komen
mij, bij de vordering van het onnoozel maar levend en vraag-blij lied, de
aanvangsverzen van ‘Vergilius' eersten Herderskout in Westerduitsch dicht vertaelt
door Joost van den Vondel’ te binnen:
‘Gy, Tityr, leght en duickt gerust en zonder schroom,
En speelt in schaduw van den breeden beuckeboom’....

Nu is de zang vlak onder mijn venster, terwijl ik op de straatsteenen harde geruchtjes
hoor, als den dans der palmhouten kantklosjes op het speldekussen. Ik weet wat het
is: de Baskische herder met zijne zwarte geiten. Hij staakt weêr plots op een zuren
noot den zang van zijne zevenfluit, ten tijde der Goden door Pan uit ongelijk riet
gesneden en verbonden door 't geknede was van bijen. Ik weet dat hij, voor de oude
juffrouw van naast de deur,
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aan het melken is. Want - weêr met Vondel en den geliefden Vergilius:
‘Want dees, een vreemdling, melckt de geyten, al te straf,
Wel tweewerf op een uur, en tapt hun melleck af’....

Ik weêrsta het bevel der fluit niet langer, wip uit de veêren, en sta, met het haast
iederen dag herhaalde welgevallen, aan de gordijnspleet te turen. De oude dienstmeid
houdt de aarden, met glinsterende, blauwe glimpen beschoten pan, geduldig gebogen,
den linkeren arm onder het dier, dat, geduldig, de dunne strakke achterpooten gesperd,
de kop als ten aanval gebogen, zoodat het voorhoofd staat als een klip en de hooge
horens naar boven punten als nijdige sikkels, met schichtigen blik der felblauwe
oogen den man zoekt, den gehurkten meester, die, bij voorzichtige rukken der
bruin-oranje eelt-handen, de dubbele, vlugge straal der melk uit den gespannen,
grijzen uier in de roode pan jaagt. De ooren gepunt, houdt de kleine, geel-ruige hond
naast hem wacht. De veertien geiten, de ros-zwarte vacht van uit den rug in eene
rechte scheiding vallend aan iedere zijde van de licht-rillende juchten, flaneeren aan
de stramheid hunner voorzichtige beenen, op de hazelnoot-hoefjes, die klinken als
kantklosjes. Eéne enkele meet, stijf-starend, den horizon. Eene andere komt in mijn
vuilnisbak erwtepeulen aanknabbelen. Een paar doen een spelletje: recht op hunne
achterpooten, schuren zij zich voorhoofd aan voorhoofd, en hunne hoornen hoor ik
slaan aan elkaar als stokken van hol bamboes....
Het is nog heel vroeg. Zij zijn alleen nog op straat.
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Zij kunnen zich vrij in déze nog landelijke voorstad, waar ze gezond gras vinden
langs de wegen, als in het Pyreneesche stadje, waar ze tegen voorjaarstijd uitgedreven
worden, nog voor de ooien geworpen hebben, en waar Francis Jammes ze bezingt naar het slechte en willekeurige Noorden toe, waar zij niemand vinden om ze te
beminnen dan andere dichters, die ze 's ochtends heel vroeg door een reet van hun
gordijn bezien, en die, in dezen ironisch-wispelturigen zomer, met zulken somberen
hartstocht naar het Zuiden hunkeren, waar men de arme dieren uitgedreven heeft....
Maar weêr is de fiksche herder gerezen. Op de getaste beenen, op den breeden
maar lenigen romp, staat vierhoekig zijn grootsche nek van bergbewoner onder 't
smalle, vinnige, donker kopje en de kleine baret. Weêr schrilt de Pan-fluit door de
huiverige lucht, die van alle zon blijft verlaten. De kleine kudde, omsingeld door den
straffen cirkeldraf van den hond, betokkelt weêr de keien als eene verre hagel-vlaag.
Zij verdwijnt aan den straathoek. En... ach, het is gek om te zeggen: ze laat mij een
beetje leed achter, maar dan toch ook een beetje moed, dat ik den dag maar zou
aanvaarden, gelijk die schamele herder met zijn zang, die altijd blij is en altijd stokt
als op eene verwondering; gelijk die lijdzame dieren, die ons van uit zulke verten de
nederige weelde brengen van hunne melk....
Zij zijn de eenigen niet, die het Zuiden dezen verraderlijken zomer toevoerde. Eén
is, éen die voert een gedweeë en nog ootmoediger kameraad, en die komt van verder
nog, van over de Pyreneeën. Hij en zijn ezelinnetje, zij hebben lange dage-reizen
gedaan, en geslapen, 's nachts,
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zijde aan zijde in vele schuren. En hij heeft geen lied, deze, noch de koppige
wispelturigheid van talrijke dieren, als afleiding voor zijne dwalende eenzaamheid.
Hij wandelt naast zijn diertje, zwijgend en ingetogen, zonder éen blik aan de
voorbijgangers te gunnen. Ik geloof niet dat hij Fransch kent. Hij is lang: eene slanke,
fijne, nerveuze gestalte onder den breed-geranden sombrero. Hij draagt, over het
hemd dat de borst ontbloot en den breeden, roodlinnen gordel, een kort vestje van
gestreept katoen. Hij loopt op espadrillen met dikke koorden zolen. En de jonge
naaistertjes staan in extase voor zijn hardgesneden kop met de strakke, onverschillige
en wonderdiepe oogen.
Om zijn schouder hangen aan een touw, éen voor, éen achter, twee buikige,
rondaarden, ongeverniste kruikjes met smalle tuit en smalle hals. Zijn dier draagt er,
over de groezelige, bij plaatsen afgesleten wol van eene schapenhuid, gansche
vrachten. Het loopt naast hem, zijn ezelinnetje, heel klein en nog heel jong, gelaten
en vol goeden wil. Het kent den teugel niet, noch de leikoord: het is vrij, want het is
gehoorzaam. Zij loopen, traag, door de groote stad, heel eenzaam onder hun beidjes.
En het is maar als zij in de buitenstad kwamen, waar ik ze onbescheiden had gevolgd,
dat de man omkeek, mij achterdochtig bezag, en zijn linkerarm om den platten nek
van zijn dier lei.
Hier hadden zij blijkbaar een klant. Hij zei iets aan zijn ezelken, dat bleef staan.
Een magere vrouw kwam uit een huis, reikte eene kruik gelijk de man ze verkocht.
Het beestje kreeg vriendelijk van de vrouw een klontje te knabbelen, terwijl de man
het molk. En, als hij haar
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de volle kruik toereikte, glimlachten de man en de vrouw tegen elkander...
De zomer is guur, dit jaar, en zou u wrevelig maken. Maar daar treedt u een zedig
Zuiden tegen, dat wrevel weet te keeren in melancholie....
N.R.C., 1 Juli 1913.
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De tentoonstelling te Gent
Afdeeling schoone kunsten
V
Brussel, 28 Juni.
In een tiental brieven en in sierlijke vogelvlucht werd u van bijzondere zijde een
algemeene blik gegund over de Gentsche wereldtentoonstelling. Ikzelf, eveneens in
tien brieven, fladderde er als een vlinder overheen. Terwijl specialisten u over
specialiteiten, zoo van floralen als van kolonialen aard, ruimschoots inlichteden.
Zoodat het waarlijk alleen blijk van een slecht karakter zou geven, te gaan beweren,
dat gij onvoorbereid de expositie bezoeken zult.
Ik ook dan zie van alle verdere beschrijving van algemeen-belangrijke zaken af,
en bepaal mij voortaan tot een arbeidsveld, dat trouwens ruim genoeg is om wat mij
aan aandacht rest uit te putten. Ik bedoel: de kunst. Ik stuurde er u reeds vier
correspondenties over. Hier nu gaat de vijfde. Maar voor ik mijne
schilders-karakteriseeringen voortzet, moet ik u een grappig voorvalletje vertellen,
dat u ongetwijfeld aanzetten zal, met verdubbelde gretigheid naar deze brieven over
de afdeeling Schoone Kunsten te grijpen. Zoodat wij er allebei profijt bij hebben
zullen....
Zekeren dag dus ging een voormalig hoogleeraar in de kunstgeschiedenis aan de
universiteit te Gent, lid trouwens en oud-bestuurder der Koninklijke Vlaamsche
Academie, en ijverig beoordeelaar in alle mogelijke en onmogelijke officiëele jury's,
ingesteld tot het uitreiken van litte-
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raire prijzen; een man dus die sedert ettelijke lustra zijne sporen als kunstkenner en
-criticus gewonnen heeft, Prof. Dr. Adolf de Ceuleneer, puisqu'il faut l'appeler par
son nom, ging dus zekeren dag bewuste afdeeling Schoone Kunsten met een bezoek
vereeren. Deze kunsthistoricus kwam eruit met walg en verontwaardiging. Vond hij
dan dat het peil der tegenwoordige kunstpraestaties zoover beneden dat der vervlogen
eeuwen staat? Strookte de uitgestalde schoonheid dan werkelijk al te weinig met de
overtuigingen van zijne aesthetische voelsprietjes? Neen: zoo professor tot brakens
toe aan den uitgang der afdeeling Schoone Kunsten te walgen stond, dan is het
eenvoudig omdat zijnen kuischen academischen blikken daar zooveel naakt was
vertoond. Professor houdt niet van naakt. Waar hij het duldt bij sedert lang overledene
meesters, komt het hem voor als een schrikbarende aanslag op de openbare
zedelijkheid onder het penseel van een nog levend schilder. En onze emeritus, die
aan de inganghal en in de tuinen der expositie, bij gebeeldhouwde stieren en hengsten
en weinig-gekleede dames, al ettelijke malen het rood der schaamte zijne konen had
voelen berijzen, vond, na dat bezoek aan de kunstafdeeling, waar het nog erger
toeging, dat het nu welletjes werd. En met de veder, die al zoo dikwijls letterkundige
producten had afgewezen omdat de auteurs ervan ‘met hunne gulden pen in de modder
ploeterden’ (deze academische uitdrukking is klassiek en mag in geen enkel officieel
verslag ontbreken), schreef hij in het grootste onzer Vlaamsche dagbladen een brief
van protest die, niettegenstaande het Bernerverdrag, door de kleine provinciepers
met ijver geplagiëerd werd. De professor in de aesthetica, het goede doel indachtig,
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protesteerde hiertegen niet; hij wreef zich integendeel de handpalmen tegen elkander,
als een teeken der vreugde die hij gevoelde om het welslagen zijner beweging tegen
wat hij niet aarzelde, met een Grieksch woord, pornographie te noemen.
Hij stond weldra in zijne campagne niet langer alleen. Deze vechtgeneraal zag
zich weldra omringd door een dappere schare luitenanten. Al wat in het
Vlaamsch-Belgische kapelanendom eene pen hanteert - en hun aantal neemt iederen
dag schrikbarend toe, in zooverre, dat men zich af gaat vragen, waar de heeren den
tijd nog vinden om de plichten hunner zending te vervullen, - een aantal onderpastoors
gingen zich dus mengen in den strijd. Met het gevolg, dat de Gentsche expositie
weldra afgeschilderd werd als een hol der pestilentie, niet alleen waar het de Schoone
Kunsten gold, of de standbeelden in de tuinen, maar ook in de wijk der
vermakelijkheden en tot in de lokalen van Oud-Vlaanderen toe.
Het moest wel eindigen met aan het oor van den kardinaal-aartsbisschop van
Mechelen, Mgr. Mercier, te komen. En men vertelt - ik sta voor de waarheid hiervan
niet in: komende van een verlichten geest als dien van den geleerden primaat van
België, komt het verhaal mij al te schromelijk voor; al heb ik anderdeels geen reden
om te twijfelen aan de oprechtheid van wie het mij mededeelde, en die goed ingelicht
is, - men vertelt dat Mgr. Mercier een afgevaardigde stuurde, een censor, die de
beweringen van Professor Doctor Adolf de Ceuleneer en zijne acolyten zou gaan
controleeren. Hij koos daartoe een der meest-verlichte, der intelligentste, der
vrijzinnigste paters van ons land, een socioloog van algemeen-erkende
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verdienste, die voor drie jaar in de expositie te Brussel met den socialist Huysmans
de tentoonstelling van de ellendige huisnijverheid inrichtte. De aartsbisschop gaf,
door het kiezen van een schrander en zelfstandig-denkend man, wel bewijs van
onafhankelijkheid. Waarom echter een socioloog gekozen, als er, in de kloosters van
België, ook wel kunstkenners zijn, zooals de twee Benedictijnen, die verleden jaar
aan het inrichten van een Salon voor Religieuze Kunst een werkzaam deel hebben
genomen?... Of was hij bang, nu de veldtocht tegen de Gentsche expositie onder
voorwendsel van pornographie zoo prachtig aan den gang was, dat het oordeel van
deskundigen, al waren dezen nu ook paters, het leger der voorvechters tegen openbare
onzedelijkheid op protest zou worden onthaald?...
De socioloog, heet het, bracht verslag uit. Met het gevolg, heet het verder, dat de
priesters van al de Belgische bisdommen zich zullen te onthouden hebben van bezoek
aan sommige gedeelten der tentoonstelling; terwijl dit ook aan de kudde der
parochianen ten zeerste aanbevolen en op het hart zal worden gedrukt....
Ik zal er mij voor wachten, hier gevolgen uit te trekken. Ik laat aan u zelf de
gemakkelijke zorg over, uit te maken in hoeverre het belachelijke 't verfoeilijke, of
't verfoeilijke het belachelijke overtreft. 't Portret van dezen oud-professor in de
kunstgeschiedenis, lid der Koninklijke Vlaamsche Academie, officieel en gepatenteerd
beoordelaar van kunstwerken, moet gij eveneens maar aan uwe fantazij ontleenen;
zij zal ertoe volstaan, om het u in al zijne verbijsterende suffisantie te toonen. En aan
al de verdere hatelijkheden, gevolg van verbazingwekkende bekrompenheid en
sluwheid, zal ik maar verder
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geen inkt verspillen: het onderwerp is eene te dankbare stof voor de gesprekken dezer
lange, koude zomeravonden, dan dat ik het aan uwe vernuftige vindingrijkheid zou
komen te ontstelen.
Alleen wil ik mij afvragen: wat denken bij dit alles de hooggeplaatste overheden
der expositie, waarvan de helft katholiek, probaat-katholiek zijn, de leiding der
katholieke partij in handen hebben, en... nimmer hebben geprotesteerd tegen deze
zoogenoemde pornographie, op het oogenblik dat zij nog heel gemakkelijk kon
geweerd? En wat moeten de zeer katholieke ministers zeggen, die al deze
onzedelijkheid, met vloeden hyperbolische welsprekendheid, niet alleen hebben
gehuldigd, maar misschien zelfs den volke ontdekt?...
Nee maar: het is toch maar van je vrinden dat je 't moet hebben!.....
N.R.C., 1 Juli 1913.
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Het schoone bezoek
I
Brussel, 4 Juli.
Ik verberg het u, noch mijzelven: wij Belgen zijn roekeloos.
Nog nauwelijks erkent Sir Edward Grey ons met vriendelijke complimenten maar
na lang wachten het recht toe, Kongo, als ons, met ons bloed en met ons geld gekocht,
eigendom te beschouwen, of wij begaan, tegen alle verdragen in, eene nieuwe
naasting: wij halen eenvoudig onze buurvrouw binnen, en zij lijkt het wel heel prettig
te vinden. Voorloopig zijn daar nu wel geen internationale complicaties van te
verwachten. Duitschland hoeft er geen nieuwe legerkorpsen voor in 't geweer te
brengen, en de Fransche soldaatjes krijgen er geen vierde jaar dienst om. Zelfs onze
franskiljons zouden ongelijk hebben, uit de weinig-vriendelijke gezindheid der
Luxemburgers tegenover Pruisen het gevolg te trekken dat een nieuw drievoudig
verbond, tegen onzen grooten Ooster-buurman gericht, in vorming is... Neen, als wij
Belgen, en meer speciaal wij Brusselaars, heden Luxemburg in de persoon van zijne
groot-hertogin innemen, dan is het eenvoudig omdat zij ons sedert lang al ingenomen
had....
Van bij hare troonbeklimming al. Immers: zij was schoon. Toen, bij den dood van
haar vader, hare eerste portretten verschenen aan de uitstallingen der papierhandelaars
- zij droeg toen nog het haar op den rug - trof de melancholie van hare groote donkere
oogen in het tengere, maar zoo fijn gesneden gelaat. Toen haar kronings-
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portret openbaar werd gemaakt, bewonderde men den langen, echt koninklijke
zwanenhals... Maar nu zou zij zelf komen. Meer: haar eerste bezoek aan een regeerend
huis zou voor België zijn; het schoone bezoek gold' ons. Geen wonder dan ook dat
heel Brussel, met eene zekere verteedering - zij is nog zoo jong! - was opgerukt naar
het Luxemburgerstation, waar zij moest aankomen, om zich te vergewissen of de
portretten niet logen....
En de portretten - ik verhaast mij het u te zeggen - liegen allesbehalve!
Groot-hertogin Maria Adelheid bracht ons de verrassing die ook koningin Wilhelmina
ons, een paar jaar geleden, bezorgen zou: zij is veel mooier dan op hare afbeeldingen...
Maar laat ik ordelijk te werk gaan.
Men had het station wat opgeknapt. En men had groot gelijk gehad, want ik ken
geen groezeliger hok dan het ‘Quartier Léopold’, zooals het officieel heet. Daar zijn
vlaggetjes en daar zijn gendarmes; daar zijn palmen en gardevils. Deze laatsten
maken de gewone drukte: van als ik, een uur nog voor de aankomst der vorstin,
gewapend met mijne doorgangskaart door de menigte dring (o, de beproevingen
waar journalistenribben aan bloot staan!) duwen zij het volk tegen de huisgevels aan,
als om eens te zien binnen welke ruimte het wel inpakbaar kon zijn... In het station-zelf
is het bijna even druk, behalve op het eerste perron, dat ontruimd is. Daar legt men
een mooi rood tapijt. God, wat wordt ineens dat perron er mooi door! ‘Men moest
alle dagen groot-hertoginnen inhalen’, meent een confrère, bij de verblindende
heerlijkheid ervan. ‘Neen’, antwoordt een andere streng, ‘in het vrije en democratische
België moest iedereen als eene
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groot-hertogin beschouwd en behandeld worden!’ En dit is, met het oog op de
fraaiheid der stations, inderdaad een standpunt, dat eene uitkomst kon geven...
Ineens komt naast het roode tapijt heel veel wit schitteren: het zijn een vijftigtal
meisjes der scholen van Elsene die de groot-hertogin komen verwelkomen. Als kort
daarop, de koning met drie zijner adjudanten eveneens aankomt, beziet hij ze een
oogenblik, en glimlacht ze toe met veel goedheid in zijn blik. En, ik kan er niet aan
doen, maar ik doe als mijn vorst...
Drie uur acht en vijftig. Een aemechtige locomotief met twee nogal belachelijke
vlaggetjes (ik denk aan een dikke tante van mij op zomerwandel) rijdt kuchend en
blazend binnen. De koning, met vlugge passen en zoekende oogen, treedt zijn nichtje
tegemoet. De deur van het coupé gaat open: eene witte verschijning, de wel wat
schuchterglimlachende vorstin, met hare groote, ernstige oogen, staat met de eene
hand aan den deurpost geleund, terwijl ze de andere den koning toereikt. Deze kust
ze; biedt daarna den rechterarm, en leidt de jonge vrouw, zelf haast nog een kind,
voor de schoolmeisjes, die de Luxemburgsche hymne met zoete stem aanheffen. De
groot-hertogin is blijkbaar diep ontroerd. En als een meisje, dat prachtige orchideeën
aanbiedt, met veel kranigheid een compliment opzegt, dan weet de bedremmelde
vorstin waarlijk niet goed wat aan te vangen. Verlegen kijkt ze om naar den koning,
die in gesprek is met haar gevolg. De koning verhaast zich, haar uit den slag te
trekken, leidt haar naar de galarijtuigen, die buiten wachten. En, soldaten voor,
soldaten achter, rijden de roode pikeurs naar het paleis, waar de groot-hertogin hare
tante, koningin Elisabeth, omhelzen
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zal. - Had zij kunnen hooren, wat op den doortocht door de geestdriftige menigte
van haar bewonderend werd gezegd, dan kreeg zij zeker eene kleur...
Om vijf uur ontving Maria Adelheid het corps diplomatique. Alle deze heeren, of
bijna allen, zijn ook bij het Luxemburgsche hof geaccrediteerd. Maar zij komen er
nooit. En dan is de groot-hertogin ze zelf maar toegetreden... Is dat niet lief?
N.R.C., 6 Juli 1913.

II
Brussel, 7 Juli.
Men meldt ons... laat ons zeggen, om niemand in opspraak te brengen, uit Sterpenich:
‘Zoo groothertogin Maria Adelheid haar eerste officieel bezoek over heeft voor
België, dan is het eenvoudig omdat in België eene nieuwe schoolwet in aantocht is.
Gij kent het Luxemburgsche avontuurtje van voor enkele maanden: eveneens een
nieuwe schoolwet, die ineens de regeering ombuitelt en een nieuwen staat van zaken
in het leven roept. Pas op: vorstin Maria Adelheid heeft, ter beschaming der Belgische
regeering - ik zeg niet: van den Belgischen koning - hare eigen nieuwe schoolwet
op zak!’
Maar men meldt ons tevens... laat ons zeggen: van goed ingelichte zijde, om
niemand in het gedrang te stooten:
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‘Laissez-moi rire!’ (zooals de heer Woeste zich met voorliefde uitdrukt); ‘Gij gaat
u toch niet voorstellen dat eene groot-hertogin van nog geen twintig jaar zich in zulke
mate bekommert om neutralen leerplicht; wat zeg ik? (Ja, wat?) dat zij in deze de
opvattingen van haar minuscuul landje, dat niet de helft zoo bevolkt is als
Brussel-en-voorsteden, zou op gaan dringen aan eene grootmogendheid als België,
zelfs als zij er toe uitgenoodigd zou zijn door de sluwste diplomatie?’ En men meldt
ons, als besluit, en na lang denken, ten tweeden male: ‘Laissez-moi rire!’
De waarheid, die ik uit rechtstreeksche bron - in casu een put, zooals u wèl-bekend
is - mocht vernemen, luidt met den eenvoud van een pas-geboren lam: Laat mij gerust
met uwe sempiterneele politiek! Zij heeft niets te stellen met dit bezoek, dat meer
een familiebezoek is dan zelfs het gewone reisje, dat pas-ontloken vorsten en
vorstinnen aan naburige landen plegen te brengen. Want had de overkomst van de
groot-hertogin van Luxemburg dit karakter, dan is het te vermoeden dat zij eerst
Duitschland zou aangedaan hebben. En de koning moge nu ook op het feestmaal van
Vrijdagavond gewaagd hebben van de vriendschappelijke betrekkingen die België
en Luxemburg onderhoudt en van de Luxemburgsche welvaart die ver buiten de
grenzen van het groot-hertogdom straalt; Maria Adelheid moge hebben geantwoord,
dat in elk rechtschapen Luxemburgsch hart de zoete herinnering voortleeft van de
dichte eendracht, die beide landen eens vereenigde: valt daar onwederroepelijk uit
af te leiden dat wij, alle tractaten ten trots, nu maar eens een defensief verbond gaan
sluiten waar Duitschland en Frankrijk, waar heel Europa een punt
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zullen kunnen aan zuigen? Neen, nietwaar, gij zult zoo hardvochtig niet zijn, het
eruit te deduceeren!....
Dus: een familiebezoek (al heeft al het bovenstaande in vele Belgische bollen
gespeeld en werd er 's avonds achter pot en pint diepzinnig over geredekaveld); een
familiebezoek zonder zelfs veel omhaal. Zoo was er geen enkel soldaat te zien op
den doortocht van koninklijk paleis naar Groote Markt, toen Zaterdagochtend de
jonge vorstin het klassieke bezoek aan ons stadhuis zou brengen. En zelfs een
bijzonder gering aantal politie-agenten. Maar daarentegen - nimmer werd sedert
Hendrik van Veldeken het woord ‘daarentegen’ met meer gevatheid, recht en
welgevallen neergeschreven - maar daarentegen, herhaal ik, langs gansch den weg
de witgekleede maagdekens der scholen, als eene bloeiende haag van witte eglantier,
eene haag die aan witte handschoentjes met witte zakdoekjes zou wuiven en al den
tijd juichen zou...
De groot-hertogin, in blauw-voile kleed en grooten witten hoed met gele rozen,
zag er stralend uit: de ceremoniemeester, die op zulke gelukkige wijze onze
garde-civique vervangen heeft, mag op de dankbaarheid van de schoone vorstin
rekenen, al bleef die dankbaarheid misschien onuitgesproken. Ik, van mijne zijde,
breng hem hier, in eigen naam, eene openbare hulde. Want ook ik, gezeten in mijne
gele taxi, genoot van den liefelijken aanblik, al was hij mij niet speciaal toegedacht.
Hecht gij er aan, te weten wat op het stadhuis gebeurd is? Ja? Dan zal ik het u
maar vertellen.
Toen wij den ingang van het stadhuis binnenreden - ik bedoel de groot-hertogin,
koning Albert en koningin Elisabeth, die er veel beter uit ziet sedert hare Zwitsersche

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 6. Nieuwe Rotterdamsche Courant januari 1913 - november 1913

402
reis, en een aantal andere personaliteiten - werd mijn oor getroffen door klanken, die
mij bij het bezoek van koningin Wilhelmina smartelijk hadden getroffen. Ik had ze
toen van dichtbij gehoord, vlak onder mij, alsof ik ze zelf, met ziek-gekrijschte stem,
over het groote marktplein hadde geschreeuwd: de weinig-ingewikkelde maar des
te luidruchtige melopee der lange bazuinen, waar zich aan paarde de galmende zang
van koperen buizen, die in de moderne orkestbezetting de eer hooghouden, een
beiaard voor te stellen. Bazuinen en beiaard zongen dus, terwijl het hooge bezoek
door burgemeester Max ontvangen wordt. Burgemeester Max is verkouden. Althans,
van zijn, anders niet onaardig, tenorgeluid, maakt hij niet dan schaarsch gebruik. Er
hebben vele presentaties plaats, maar alleen gefluisterd, alsof de wereld het niet
vernemen mocht. Handen worden gekust en gedrukt als voor eene samenzwering.
Ik krijg een por in mijn rug vanwege een confrère, die er per fas aan hecht, hier weêr
maar politiek in te zien. Wij doorwandelen officiëel het stadhuis, en zoowaar: het is
alles behalve de eerste maal van ons leven dat wij het doen. Wij beschouwen eveneens,
van een balkon, af, de Groote Markt, waar het volk weêr maar eens in den toestand
verkeert van sardines-in-blikjes; en weêr moeten wij maar doen alsof wij voor 't eerst
in ons leven den aanblik genieten mogen. Wanneer zullen wij eens iets anders
ontdekken dan het stadhuis om aan Gekroonde Hoofden te toonen? Men make er
eene universitaire prijsvraag van!....
En dan gaan wij naar huis, d.i. het Paleis, een brokje eten. En om drie uur reeds zoudt gij het gelooven? Er bestaan geen afstanden meer! - worden wij ontvangen
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in het Koloniaal Museum te Tervueren.
Het ware zwarte ondankbaarheid van uwentwege, te gaan beweren dat gij van dit
museum nooit hebt gehoord, - eene ondankbaarheid te zwarter, dat het hier gaat om
den Belgischen neger (neem mij niet kwalijk). Het werd u niet alleen door mij: het
werd u, drie jaar geleden, bij de inwijding, door specialisten beschreven. En gij gaat
ons toch niet zeggen, dat gij ons proza van voor drie jaar zoudt zijn vergeten?...
Groot-hertogin Maria Adelheid leest het, tot haar spijt, niet geregeld. Daarom was
het museum van Tervueren voor haar iets nieuws. ‘Wat is men in Luxemburg
achterlijk!’, merkte een confrère op. Ik maakte er hem beleefd attent op, dat de vorstin
nog zéér jong is....
En dan keerden wij naar het Paleis terug, en ditmaal hebben wij gegeten ‘à la
fortune du pot’, zonder officiëelen omhaal, en, naar een tafelknecht mij mededeelde
(daar ik niet tot de familie behoor), echt gemoedelijk.
En gisteren....
Hier moet ik voorbehoud maken: terwijl de groot-hertogin uit Brussel naar Laeken
ging, vertrok ik zelf uit Laeken naar Gent, zooals ik sedert geruimen tijd iederen
Zondag doe. Want gij zijt niet zonder te weten dat te Gent eene wereldtentoonstelling
is, die ik iederen Zondag te uwen behoeve bezoek, - althans voorloopig. Maria
Adelheid, zij, verkoos de prachtige koninklijke warande en hare broeikassen, weer
maar eens ‘en famille’, te bezoeken. Zij nam het middagmaal eveneens ‘en famille’.
Waarna het uur des afscheids geslagen was.
Bij het uur des afscheids regende het, zooals het een goed gedeelte des ochtends
geregend had. Wonderbaar ge-
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noeg: Vrijdag en Zaterdag had het weer zich nogal goed gehouden, binnen Belgische
betrekkelijkheid natuurlijk. Maar de groot-hertogin mocht België niet verlaten, dan
na genoten te hebben van de traditioneele en nationale regenbui... Men vertelt mij
dat zij er zich over verwonderd heeft, dat een parapluie niet sedert lang den
klimmenden Leeuw in het Belgische wapenschild heeft vervangen. Die Leeuw
ontmoet men overal; de Parapluie ware eene schitterende, en nochtans democratische
nieuwigheid, die goed zou passen bij onzen volksaard. Zij zou tevens herinneren aan
Louis Philippe, den ‘Roi-bourgeois’, die, zooals gij weet, de schoonvader is der
Belgische onafhankelijkheid. Waarom dan niet voorgoed den Leeuw afschaffen, die
trouwens sedert 1830 aanstoot geeft aan de Walen, daar hij Vlaamsch is, en zij er
niets aan hebben? Daar is weer eene dier flamingantische overdrijvingen, die...
Maar ik zit hier zoo maar te praten, en de groot-hertogin is allang weg. Ik weet
niet wat zij bij het afscheid zal hebben gedacht. Of zij, bijvoorbeeld, geen spijt zal
hebben gehad, geen bezoek te hebben kunnen brengen aan onze Kamer van
Volksvertegenwoordigers, die voor het Luxemburgsche Parlement, verleden week
nog, toen een paar Kamerleden er mekaar in de haren vlogen, een ijverig nagevolgd
voorbeeld schijnt te zijn... Maar dit ware weer eens politiek geworden, en - een
politiek bezoek mocht dit niet worden.
En wat Brussel bij haar afscheid heeft gedacht? Dat ons daar een heel schoon
bezoek was komen te verlaten. Groot-hertogin Maria Adelheid heeft het hart van
België getroffen. Het is wel het beste wat zij, voor zij hierheen kwam, wenschen
kon....
N.R.C., 8 Juli 1913.
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Actualiteiten
Brussel, 10 Juli.
Al is de Kamer van Volksvertegenwoordigers in den sluimer gedompeld, die het
eenige en natuurlijke uitvloeisel is van de bespreking der diverse begrootingen, toch
wil ik u heden schrijven over politiek.
Ik verhaast mij het te doen (niettegenstaande de warmte), omdat het misschien
éen der laatste malen zal zijn. Waarom? zie ik u met verwonderde oogen vragen.
Wil men misschien in België de politiek afschaffen? Of gaat gij allicht voor
onbepaalden tijd met vacantie? Of zijt gij het, correspondent, die aan politiek verzaakt?
Ik antwoord u: noch het eene noch het andere. De politiek - gij ziet het straks - is
er verre van, bij ons uit te sterven. Aan vacantie is er - gij ziet het straks eveneens voorloopig niet te denken. En ik, correspondent, ben een te vurig vaderlander om
mij niet verder met hart en ziel, met hand en tand aan het gemeene best te blijven
wijden.
Wat dan? vraagt gij andermaal.
Hewel, 't is maar dat ten onzent het publieke leven op het verhuizen staat. Kamer,
Senaat, Ministeries, Rekenkamer: zij waren, sedert 1830 en zelfs vroeger al,
metterwoon gevestigd in de hoofdstad, zooals het wel meer bij beschaafde volkeren
gebeurt. Daar gaat nu echter verandering in komen, of beter gezeid: het kan goed
gebeuren, dat daar verandering in komt.
Ge moet weten: wij bezitten in België hetgeen men in krijgskunde noemt ‘un réduit
national’, eene nationale
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schuilplaats. Is er onraad, dreigt gevaar, dan verstoppen wij ons in die schuilplaats;
en wie is het, die verwonderde kijkers opzet, als hij ons niet meer te Brussel vindt?
Het is (gij hadt het al geraden), het is de vijand.
Iedere rechtgeaarde Belg wist dit. Hij wist ook, dat het ‘réduit national’ te
Antwerpen lag. Maar tot op heden had niemand eraan gedacht, hoe men, den dag
des onheils, zoo maar ineens heel het Belgische staatkundige leven, - al de ambtenaars
en beambten dus, met al hunne paperassen, hunne lessenaars, hunne luie stoelen,
enz., om niet te spreken van Kamerleden, Senatoren, huissiers en ander volk, en
verder te zwijgen van heel de drukkerij van het Staatsblad, het uitvoerend beheer der
staatsgelden, ‘et autres sociétés savantes’, zooals de diepbetreurde Alphonse Allais
zou hebben gezegd, - hoe men dus zonder verwijl en met bekwamen spoed heel den
rommel (als ik mij aldus uitdrukken durf) te Antwerpen onderdak zou brengen.
En nu weet ik waarlijk niet - ik zou er een eed op doen - of er gevaar te dreigen
dreigt. En ik weet ook niet of de regeering het misschien weet, - al zet sedert eenige
dagen de keukenmeid van den minister van buitenlandsche zaken een bedenkelijk
gezicht. Ik weet alleen dit: minister de Broqueville, in overeenstemming met zijne
collega's en de bureelen van Kamer en Senaat, treft voor het oogenblik maatregelen.
Er worden naar Antwerpen verkenners gezonden, gewapend met een grooten meter.
En te Brussel-zelf worden de papieren geïnventoriëerd, die meê zouden moeten, en
de verhuizingsmiddelen bestudeerd, die heel onze wetgevende en uitvoerende wereld
op de gemakkelijkste, prettigste en spoedigste wijze in hare Antwerpsche
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localiteiten moet installeeren.
Neen, neen, ik weet niet of er gevaar dreigt of op het dreigen staat. Maar een
malheur is zoo gauw gebeurd, gelijk men te Brussel zegt; zoodat het maar goed is,
zijne voorzorgen te nemen.
Met het gevolg, dat het best gebeuren kan - men kan nooit weten - dat ik van
morgen af aan verslaggeven der Belgische staatkunde vaarwel zal hebben te zeggen,
natuurlijk met tranen in de keel, en het uw Antwerpsche correspondent is, die u, van
uit ons nationaal schuiloord, inwijdt in de arcanen onzer politiek.
Intusschen betrekt zij nog steeds de paleizen en zalen, die in het zweet des
aanschijns van tallooze metselaren speciaal voor haar werden opgetrokken. Zij betrekt
en - zooals ik de eer had u bij den aanvang dezes briefs te verzekeren - zij dommelt.
Weldra echter wordt zij terdege wakker geschud. Want nog twee zeer belangrijke
ontwerpen van wet moeten in deze zitting behandeld. Het eene - dat over de nieuwe
belastingen - dringt zich op ‘par la force des choses’. Het andere - de nieuwe
schoolwet - kon heel goed nog een beetje wachten, tot bij heropening van het
Parlement in November, bijvoorbeeld. Maar, nadat een blad, dat anders uit
rechtstreeksche bron is ingelicht, had aangekondigd, dat de bevoegde minister
inderdaad de bespreking tot na de vacantie zou verschuiven, zijn er aan de rechterzijde
zulke protestbetuigingen ontstaan, dat de behandeling onmiddellijk na de wet op de
belastingen plaats zal grijpen. Beide ontwerpen zijn echter nog ter studie in de
afdeelingen. En anderdeels moet men niet heel bedreven zijn in de malacologie, om
op te merken, dat de bespreking
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der begrootingen een slakkengang gaat. Van parlementaire vacantie zal dit jaar dus
niet veel komen. En daar men ons een lang verloop van stik-heete dagen aankondigt,
kan het, in eene slecht-geventileerde en... opgewonden Kamer, bijzonder prettig gaan
worden. Ook beschuldigen sommige slechte tongen de rechterzijde juist dit afmattend
seizoen, dat komt aan het einde van eene bijzonder drukke Kamerzitting, te hebben
uitgekozen om bewuste schoolwet er te gemakkelijker door te krijgen. Hetgeen op
zijn minst naïef zou zijn....
Van de twee wetten zal ik niet veel zeggen: wij zullen de openbare behandeling
afwachten. Laat ons echter dit verschijnsel aanteekenen, dat de eerste, die over de
belastingen, nog vóór zij in de Kamer is gekomen, al geheel is omgewerkt. Levie,
minister van financiën, blijkt de geïncarneerde inschikkelijkheid te zijn. Zijn ontwerp
lokte natuurlijk verzet uit, en niet het minst in zijne eigen partij: het is nu eenmaal
eene menschelijke zwakheid, dat niemand een oproep tot zijne beurs gaarne verneemt,
al heeft hij zelf de uitgave geëischt, die moet worden gedaan. Minister Levie moest
dus heel wat klachten hooren. Die klachten echter vonden bij hem vriendelijk gehoor.
Overal waar het maar eenigszins doenlijk was, schrapte en wijzigde hij. Zoodat de
Kamer eene wet zal te stemmen krijgen, die met den oorspronkelijken tekst niet veel
anders gemeens zal hebben... dan de gevolgen.
De schoolwet, zij blijft vooralsnog onwrikbaar, al lokt zij heftige kritiek uit. Men
verwijt den minister te veel uitzonderingen op den leerplicht te hebben toegestaan.
Hij zal antwoorden, dat die uitzonderingen ontleend zijn aan de Duitsche wetgeving,
deze die, in zake leer-
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plicht, de beste vruchten afgeworpen heeft. Wat echter moeilijker te verantwoorden
zal zijn: de gelijkstelling van alle, dus ook geestelijke, gediplomeerde onderwijzers.
Men beschuldigt den minister op onrechtstreeksche wijze, de kas der kloosters te
vullen, vermits de onderwijsgevende paters en nonnen de gelofte van armoede hebben
afgelegd en het geld, dat zij als leerkracht verdienen, in den gemeenschappelijken
kloosterpot zal gaan. Waarop van rechts wordt geantwoord, dat gelijke arbeid gelijk
loon verdient, en de Staat zich niet te bekommeren heeft, waar het aldus verdiende
geld naar toe gaat. En dan blijft natuurlijk het groote argument, dat ook vóór twee
jaar gold: het ontwerp gaat tegen de grondwet in, vermits het in art. 15 onder meer
luidt: ‘L'instruction publique, donnée au frais de l'Etat, est réglée par la loi’. Die tekst
is nogal dubbelzinnig. Moet men lezen: ‘L'instruction publique est donnée au frais
de l'Etat’ (in welk geval het ontwerp natuurlijk grondwettelijk zou zijn)? of is bedoeld:
‘Seule la partie de l'instruction publique, que subsidie l'Etat, est réglée par la loi’
(hetgeen privaat onderwijs natuurlijk buiten staatsbezoldiging zou stellen)? Daar zal
natuurlijk weêr heel wat over getwist worden, - en, even natuurlijk, vruchteloos.
Intusschen staat vast, dat dit nieuw ontwerp groote kansen heeft erdoor te komen.
En dan zal minister Levie weer maar eens een nieuw belastingsontwerp moeten
verzinnen....
N.R.C., 12 Juli 1913.
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Het oosten te Brussel
Brussel, 11 Juli.
Ik weet niet welke wind ze hierheen heeft gejaagd, welke bezem ze hierheen heeft
geveegd, welke demonische doem ze als eene gedweeë kudde hierheen moest drijven:
zekeren avond vond men ze op het Boulevard, zonder dat iemand wist waar zij
vandaan kwamen, zonder dat zij, die geen enkele Westersche, geen enkele
Europeesche taal spreken, het zelf zouden kunnen vertellen. Zij stonden daar, zekeren
avond in den zomer, midden in de menschenvolte, zonder de minste uitdrukking op
het vlakke, blinkende, wezenlooze gelaat of in de smalle en schuine oogen; zonder
roeren haast, volkomen rustig in hunne gebaren, als wandelden zij daar sedert eene
eeuwigheid. En sedert dien zijn zij hier ingeburgerd, al blijven zij vreemd en gesloten.
Bij iederen valavond verschijnen zij weer, en slechts bij geloken nacht verdwijnen
zij weer spoorloos.
Want waar de fiere Levantijnen, die in de vracht der stijve tapijten, die ze
verkoopen, staan, bij volle middagzon, als een aartsbisschop in de zware weidschheid
van het kerkornaat; waar bij elk uur van den dag, de schrale Oostersche joodjes, met
hunne witwollen shawls van tafeltje tot tafeltje de koffiehuis-terrassen afloopen waar
ze telkens weggejaagd, telkens maar met denzelfden valschen glimlach terugkeeren,
- verschijnen zij, de talrijke Chineesjes die, een paar jaar geleden, zekeren avond
over Brussel neerstreken, nooit voor den zonsondergang op straat. In welke krochten
der zwarte miserie brengen zij den dag door? Men weet het niet. Men ziet
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ze verschijnen op het uur, dat sommige kleine vlindertjes aan den zoom van het bosch
aan 't wemelen gaan, en dat de stille vlucht der vleermuizen schuint door de groenende
lucht. Zij verschijnen als vlindertjes en als vleermuizen. En zij verdwijnen niet voor
den nachtelijken tijd, dat jonge schelmsche Turken van verdacht allooi in de bars
aan de lichtgekleede dames, die likeurtjes drinken aan een stroohalm, geconfeite
vruchten bieden die zitten aan een houten spitje.
Zij zien er allesbehalve schelmsch uit, de Chineesjes. Vrouwen, als mannen
gekleed, in een blauwkatoenen broek en een kort kieltje, kuieren zij heel langzaam
over straat Zij geven het gevoel van eindelooze eenzaamheid, van een onverschillige
ballingschap, die nooit een eind zal nemen. Soms blijven de mannen staan, bezien
de menschen alsof zij ze in werkelijkheid niet zagen, halen uit een zak drie bamboezen
stokjes, die, ineens, uit hunne smalle, gele handjes rhytmisch de lucht inwippen; en,
is het spelletje gedaan, dan steken zij weer de stokken op zak, bezien een voor een,
de menschen die om hen heen zijn komen te staan, en gaan dan weêr, zonder éen
woord, verder; - oneindelijke wandeling, die geen doel heeft, die geen uitkomst biedt
en die ze, onachtzaam en ongevoelig, zonder vraag en zonder profijt, telken avond
ondernemen, tot op het uur dat de laatste nachtraaf het Boulevard heeft verlaten.
De vrouwen hebben oogen als van een ziek dier; zij hebben de onverschilligheid
niet van de mannen; zij, ten minste, zien er eenigszins bewust uit van de diepte hunner
ellende, al dragen zij ze nog gedweeër. Zij strompelen op hunne misvormde voetjes,
niet zelden met kinderen aan
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de hand of op de heup. Aan twee houten riempjes doen zij een zonderlingen
fel-kleurigen papieren tol draaien, die allerlei grillige en sierlijke vormen aanneemt,
ontluikt als een lelie, open gaat in schoone voluten, dubbel wordt ineens en dan weêr
zijn eersten vorm aanneemt, terwijl de vrouw hem bedeesd uitsteekt, het hoofd schuin,
en de stille stem murmelt: ‘cinq cen'’; de twee eenige woorden die zij van een
Europeesche taal kent en verstaat. Maar de voorbijgangers, getroffen en als bevreesd
voor die vreemdheid, koopen niet.... Dan strompelen zij verder, de vrouwen en hunne
bolle kleintjes, die oogen hebben als de gazellen, van dieptonig felp. En als het al
heel laat is, en de kinderen slaap hebben, laten zij zich, middenin de groote
stadsbeweging, neêrzakken tegen een huisgevel. Zij drukken het joggie aan hunne
borst en bezien het zorgelijk. Niet zelden vallen zij er zelf bij in slaap. Als zij
ontwaken vinden zij weleens naast zich op den grond wat geld; een moeder is daar
voorbijgegaan...
Aldus mijne kleine Brusselsche Chineezen, waarvan niemand weet hoe zij hier
kwamen, wat zij hier doen, waar zij hier wonen. Zijn zij hier door een hoogere
bestemming gestuurd om ons naastenliefde te leeren? Volstrekt absolute beelden der
armoede, der ellende-zonder-opstand, was den diepsten nood zonder het minste
verweer, vragen zij van ons geen hulp, en zelfs geen medelijden. Zij zijn de
onoverkomelijke miserie, die niet eens passief is te noemen, vermits ze niet eens
schijnt gevoeld. En daarom juist zijn zij de ontzettendste aanklacht tegen hardvochtig
egoïsme.....
Niet gedwee, allesbehalve lijdzaam, zijn de drievier oude Japannertjes die, met
kattengebaren, de koffie-
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huizen afloopen, er uit een mooi-gevlochten mandje, aapjes verkoopen van alle
grootte, gesneden uit een soort jaspis. Zij brabbelen een zonderling taaltje, waar
Engelsche klanken zich aan Brusselsche paren. Het zijn behendige en hardnekkige
kooplui, die de waarde kennen van Belgisch geld, en niet dan na lang bedillen op
hunne waar afdingen laten. Zij hebben eene vlugge mimiek. Onder den Westerschen
stroohoed pinken hun oogjes, vertrekt hun mond met de zwarte brokkeltanden, rimpelt
de huid zich tot een sluwen of dankenden glimlach. Hunne schichtigbewegende
leden, te schraal in het colbert-kostuum dat, zeer zindelijk, ze dragen, schieten uit,
gaan van mand naar eventueelen kooper, terwijl de duidelijke kopstem den koopprijs
verkondigt en 't magere halsje draait binnen het te breede boordje en de stokstijve,
uitgeteerde oude-mannetjesvingeren, gesperd, den prijs verduidelijken.
Het zijn geen gelatene dutsen, dezen. Het zijn snuggere, uitnemend geadapteerde
parasieten, die den indruk geven dat zij zich geenszins houden voor minderen. Zij
hebben geduld en wilskracht, en nogal weinig waardigheid: hoedanigheden der rassen
die overwinnen kunnen. Zij zijn geen leeraren der liefde: zij leeren alleen verweer.
Zij wekken geen berouw om eigenliefde, zij brengen de leer van den Griekschen
wijsgeer in 't geheugen: ‘denk eraan, wantrouwend te zijn’.....
Aldus verkondigt het Oosten te Brussel eene dubbele, en tegenstrijdige waarheid.
Als gij er, wel te verstaan, voldoende verbeelding toe bezit....
N.R.C., 13 Juli 1913
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Burgemeester Braun
Brussel, 14 Juli.
Het is waarlijk mijn schuld niet, zoo ik u in de laatste maanden zoo dikwijls over
Gentsche aangelegenheden schrijf. Gent immers trekt meer dan welke stad van het
land de aandacht; Gent is als het ware een nieuw middelpunt van België geworden.
En daarenboven doet Gent zijn best, ook buiten de tentoonstelling, die er anders
ruimschoots zou toe volstaan, om de oogen der wereld, althans der Vlaamsche wereld,
op zich te vestigen.
Weer brengt Gent die Vlaamsche wereld in rep en roer. Of beter: de burgemeester
van Gent zorgt daarvoor. Een brief van hem heeft een goed deel van België in
opschudding gebracht, - een brief die slechts een schakel is in eene lange keten van
beteekenisvolle feiten.
Ziehier waar het om gaat. Twee jaar geleden, gij zult het u herinneren, richtte een
plaatselijk comité te Gent ‘Vlaanderen's Kunstdag’ in. Een grootsch feest in de twee
schouwburgen der stad; een optocht waar niet minder dan zestigduizend man aan
deelnam; en vóór de Sint Baafskerk, op een podium van vijftien meter hoog, vier
prachtige redevoeringen door Louis Franck, Kamiel Huysmans, Frans van Cauwelaert
en Pol de Mont; met als besluit het in België onmisbaar banket. Het mag wel gezegd:
kunst en kunstenaars waren hierbij niet veel meer dan een voorwendsel, al werden
zij ook naar behooren gehuldigd. Hoofddoel was, wat hoofddoel moet blijven: het
veroveren voor het Vlaamsche volk van de Hoogeschool te Gent, die geheel Vlaamsch
moet worden. Burgemeester Braun had dit trouwens
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begrepen: toen hij dien dag de geweldige, de imponeerende betooging op het stadhuis
ontving, zei hij, in eene redevoering die hem eer aandeed: ‘Gij wilt aan uw volk
schenken eene hoogere cultuur in zijne eigene taal. Ik aarzel geen oogenblik het hier
te verklaren: dat is uw onbetwist baar recht! Want door die cultuur wilt gij, dat ook
de mindere standen meer rechtstreeks zouden genieten van het vernuft uwer geleerden
en van de schoonheid uwer scheppingen. En ik ben ervan bewust, zoozeer als gij,
dat daaruit volgen moet minder vervreemding en meer toenadering der standen,
degelijker kennis en hoogere ontwikkeling, meer sympathieke voeling tusschen allen
die medewerken, ieder op zijn gebied en elk naar zijn vermogen, tot den groei en
den bloei van het gemeenschappelijk vaderland’. Ik weet niet in hoeverre deze
woorden, die niets anders deden dan het program omschrijven van dezen, die de
Vervlaamsching der Gentsche universiteit voorstaan, rechtstreeksche uiting waren
van 's heeren Braun's innigste zielewenschen. Ik weet alleen dat, zoo hij ze uitsprak,
hij handelde naar de eischen eener wijze opportuniteit. Hij sprak aldus, omdat geen
enkel Vlaamsch volksvertegenwoordiger nog anders spreken mag. Want Vlaanderen
is rijp voor eene eigene universiteit, is daar ten zeerste bewust van, en hem, die ze
haar zou ontzeggen, zou het duur te staan komen.
In die twee jaar, sedert ‘Vlaanderen's Kunstdag’ is de Hoogeschool-idee tot volle
ontluiking gekomen, in zooverre, dat zij vermoedelijk niet zoo heel lang meer op
behandeling voor het parlement zal moeten wachten. Reeds liep het gerucht, dat de
regeering, eenmaal de groote vragen als leerplicht en arbeiderspensioeneering uit de
voe-
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ten, zelf een wetsontwerp zou stellen tegenover dat van Anseele-Franck-Van
Cauwelaert, - een ontwerp dat waarschijnlijk, op zijn Belgisch, slechts halve
maatregelen zou voorstaan en niemand geheele bevrediging geven. Daartegen diende
de regeering door het volk gewaarschuwd. En eene nieuwe manifestatie werd
ontworpen: een ‘Hoogeschooldag’ zou weer eens heel Vlaanderen naar Gent roepen;
in Augustus aanstaande zouden weer, van op het podium vóor Sint Baafs, dezelfde
sprekers den onwrikbaren wil van het Vlaamsche volk verkondigen....
Intusschen kregen wij te Gent de wereldtentoonstelling, en in die
wereldtentoonstelling de overmacht van Frankrijk. Met eene waarlijk ongehoorde
brutaliteit ging Frankrijk zich te Gent imponeeren. Het handelde te Gent met de
snoeverige ongegeneerdheid van een overwinnaar, met de infatuatie van iemand die
zeggen mag: ik heb betaald, dus ben ik de meester. Nimmer werd met meer
openlijkheid, met meer cynisme geijverd ten bate van den Franschen invloed op
Vlaanderen; nooit bleek die invloed duidelijker op een miniem, maar machtig deel
der bevolking: datgene dat Anseele eens de ‘katoenbarons’ noemde; de eigenaars
van weverijen en spinnerijen, die werk geven aan duizenden werklieden en tegen
dewelke die duizenden werklieden zoo dikwijls opstonden. Nooit zag men minder
vaderlandsliefde gepaard aan meer gedweeë overgave aan den vreemde. Die
geldaristokraten handelden als lakeien; ook werden zij door Frankrijk als lakeien
behandeld. En de bestuurders der expositie, meer bepaald burgemeester Braun, die
tot den stand, zoo niet tot het ras der katoenbarons behoort, boog eveneens den rug
voor de Fransche overheersching; ging verder nog: bood telkens en telkens
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aan Frankrijk gelegenheid om zijn overheerschingszucht te betuigen. En mocht er
om op Franschen spot, als belooning, worden onthaald.
Het stookte woede onder sommige flaminganten. Dezen lieten zich, den dag van
's Konings blijde intrede te Gent, verleiden tot buitensporigheden, die ik hier laakte,
omdat men mocht voorzien, dat zij voor de Vlaamsche Beweging kwade gevolgen
zouden hebben.
Die gevolgen bleven niet uit. Niet alleen vond burgemeester Braun noodig in eene
redevoering, die even officieel was als diegeene die hij uitsprak op ‘Vlaanderen's
kunstdag’, te zeggen: ‘La question des langues doit cesser d'être un brandon de
discorde entre les Belges. Il faut mettre à la raison cette poignée d'exaltés qui ne
rêvent que plaies et bosses et voudraient se faire passer pour des martyrs’; maar hetgeen erger is - den brief der inrichters van den ‘Hoogeschooldag’, waarbij
toestemming tot het houden van optocht en redevoeringen vóór Sint Baafs werd
gevraagd, beantwoordde hij aldus: ‘Ten einde alle tegenstrijdige gebeurtenissen te
vermijden heb ik besloten niet toe te laten dat er redevoeringen op den openbaren
weg uitgesproken worden’: terwijl aan den stoet een weg wordt aangewezen langs
afgelegen wijken, waar hij een minimum van opzien zou wekken.
De onbehendigheid van ‘une poignée d'exaltés’ bood aldus den heer Braun de
dankbare gelegenheid nu eens te handelen naar de echte ingevingen van zijn hart:
moedwillig ging hij onder die ‘poignée d'exaltés’ de leden rekenen der
Hoogeschool-commissie, een korps, dat bestaat uit menschen die zelfs door hunne
tegenstrevers onder de eersten in den lande geteld worden: zij deed hem een
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maatregel treffen, die zelfs in heftige tijden van staking, toen de revolutie in de lucht
hing en tusschen oproerlingen en politie vuurschoten werden gewisseld, werd
vermeden: het verbod der redevoeringen in open lucht, die ditmaal op den bijval
mochten rekenen van geheel de Gentsche bevolking, behalve natuurlijk van de
zesendertig katoenbarons; zij verleidde er hem toe zijne woorden van vóór twee jaar
tegen te spreken, door de manifestatie onmogelijk te maken.
Wat echter voor den heer Braun heel wat erger is: de onbehendigheid der ‘poignée
d'exaltés’ brengt hem er toe, zelf de ergste der onbehendigheden te bedrijven. Voor
enkele jaren dwong eene omstandigheid, die voortsproot uit niet veel meer dan
kleingeestigheid, den heer Braun zijn burgemeestersjas uit te trekken, met het gevolg
dat de, meestal-Vlaamschgezinde katholieken er een onverhoopt profijt bij haalden.
Twee jaar geleden echter veroverde de heer Braun, tot spijt dierzelfde katholieken,
weer den burgemeestersstoel. Nu kunt gij u voorstellen hoe deze laatste bij de
eerstkomende gemeenteverkiezing van het onderhavige feit tegen den heer Braun
en zijne partijgenooten gebruik gaan maken!
Maar erger nog: die partijgenooten zelf werpen van stonden aan den heer Braun
eenvoudig overboord. De flamingantische liberalen zijn in Gent zeer machtig: het is
meer dan eens gebleken, en blijkt meer en meer. Zij bezitten in een Brusselsch blad,
dat te Gent zeer verspreid is, een machtig orgaan, dat vooral bij de mindere standen
doordringt en er, om zijne demokratische strekkingen, gretig gevolgd wordt. Van nu
af aan heeft dit blad - ‘Het Laatste Nieuws’, dat in ‘De Vlaamsche Gazet’ eene editie
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voor de burgerij bezit - den heer Braun (hij heet er ‘Tzaar Braun’) op heftige wijze
den oorlog verklaard. En ‘Het Volksbelang’, het weekblad der meerontwikkelde
liberale Vlamingen, is ‘Het Laatste Nieuws’ bijgetreden. Hetgeen voor de
burgemeesters- en Kamerlidcarrière des heeren Braun niet veel goeds voorspelt.
Tenzij dezes ijveren ons, tegen de verkiezingen voor gemeente en staat, de
doorslaande overmeestering van Frankrijk verzekert, hetgeen hem ongetwijfeld het
eereambt van ‘Préfet du département de la Lys’ zou bezorgen: voorwaar eene zoete
belooning voor al het bittere dat hij intusschen gaat krijgen te slikken.
N.R.C., 17 Juli 1913.

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 6. Nieuwe Rotterdamsche Courant januari 1913 - november 1913

420

Kamermuziek
Brussel, 18 Juli.
Gij hebt het geraden: het is volkomen overbodig geweest, mijn brein af te martelen
om dezen titel in een verborgen hoekje van mijne hersenschors te ontdekken. Ik
moest schrijven over politiek, over wat in het parlement gebeurt en te gebeuren staat,
en hoe het gebeurt of zonder twijfel zal gebeuren: a capella, met nabootsing van het
gebrul dat sommige wilde dieren eigen is, of zonder begeleiding van sommige blaasof percussie-instrumenten. En zoo kwam er de titel van zelf, als een beminnelijk en
argeloos jong meisje: Kamermuziek.
Pikanter nog had ik dezen brief kunnen betitelen als: Toekomstmuziek. Want
behalve een praeludium, wat zeg ik? eene repetitie, wat zeg ik? het ontstemmende
stemmen der speeltuigen is het vooralsnog niet gekomen. Houdt gij van landbouw?
On en a mis partout! Onder de regenvlagen redekavelen wij er weer eene heele week
over. En gij kunt wel denken dat het niet over de bespreking van zulke begrooting
is, dat ik u het beste van mijn vernuft ontspinnen ga. Neen, ik zou minister Helleputte
aan de lotsbestemmingen van onzen nationalen veestapel, en uzelf, o lezer, aan de
geneuchten dezer wintersche avondstonden hebben overgelaten, indien....
Indien men nu juist, twee dagen geleden, niet had gepraeludeerd, niet voor het
eerst gerepeteerd had, of althans de instrumenten niet was komen te stemmen. Hetgeen
ons voor binnen eene dichte toekomst de aangenaamste muzikale verpoozingen
belooft.
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Het ging eerst over het geval-Braun.
Sedert hij den beruchten brief schreef aan de Hoogeschool-commissie, waarover
ik het te dezer plaatse had, nauwelijks een zestigtal uren geleden, heb ik burgemeester
Braun niet meer mogen ontmoeten. Het spijt mij, want ik had willen zien of hij den
glimlach had weten te bewaren, die zijn schoonste ornament is. Want de heer Braun
wordt niet alleen in de Vlaamsche pers van elke gezindheid aangetast: men heeft
hem als een beklaagde voor de Volksvertegenwoordiging gesleurd, - hetgeen hij
zeker niet had verwacht. Trouwens, ik beken het u ronduit: ik-zelf had het niet
verwacht. Zoodat de zaak eene nog grootere uitbreiding neemt, dan ik de eer had u
mede te deelen.
Het is de katholiek Henderickx die de bel aan zou binden, d.i. die het geval aan
de groote klok zou hangen. Want zulke bel is op zijn minst eene klok... De heer
Henderickx heeft dus van het feit, dat de heer Braun den ‘Hoogeschooldag’ te Gent
onmogelijk maakte door redevoeringen in open lucht te verbieden en den optocht
der Vlamingen een weg te wijzen die ze buiten alle verkeer zou brengen, eene
interpellatie in de Kamer gemaakt. Hij heeft minister Berryer ondervraagd ‘over de
beslissing, door den heer burgemeester van Gent genomen naar aanleiding van de
betooging, door de Vlamingen ontworpen tot bevestiging van hunnen wil om de
Hoogeschool te Gent te vervlaamschen, beslissing die niet alleen inbreuk maakt op
de vrijheid der burgers, maar tevens een ernstig nadeel berokkent aan de neringdoende
burgerij van Gent.’
Die motie heeft in de Kamer echte opschudding verwekt. Kamiel Huysmans heeft
ze aangedikt, door erop te wijzen dat het verbod te spreken drie Kamerleden gold:
Franck,
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Van Cauwelaert, en hem Huysmans, die zich aldus rechtmatig beleedigd konden
achten door een collega. Leden van al de partijen der Kamer traden ze verder met
nadruk bij. - Ongelukkig had de heer Henderickx er bij voorbaat in toegestemd zijne
ondervraging bij de bespreking der begrooting van binnenlandsche zaken te zien
voegen. Zoodat wij de behandeling van het geval eerst voor binnen eene kleine maand
kunnen te gemoet zien.
Intusschen kan de heer Braun het gewoon worden in nauwe schoentjes te zitten.
Wel valt het niet te betwijfelen, of de heer Henderickx wordt door den minister van
binnenlandsche zaken ad calendas graecas gezonden. Deze laatste, een Waal, zal in
de bedroevende tijden die wij doormaken en waarin het rasgevoel meer dan ooit
geschrapt staat, ongetwijfeld antwoorden dat een burgemeester politie heeft over
zijne stad; dat het vereenigingsrecht, door de Grondwet gewaarborgd, niet gekrenkt
werd, daar de heer Braun den optocht geenszins heeft verboden, en ook de
redevoeringen heeft toegelaten, weze het dan ook binnen gesloten lokaal. En
burgemeester Braun zal zijn glimlach terugvinden, minister Berryer bedanken, en
erop wijzend dat de flaminganten hem tot zijn maatregel gedwongen hebben, dien
hij natuurlijk ten zeerste betreurt. - De bespreking zal echter tevens medebrengen,
dat van liberale als van katholieke, van socialistische als van Christen-demokratische
zijde krachtdadig protest zal opgaan, niet alleen tegen het slechts in schijn gewettigde
autocratisme des heeren Braun - ik heb in mijn laatsten brief hier voldoende op
gewezen -, maar tegen de overmacht op de Gentsche tentoonstelling van Frankrijk,
eene overmacht die grootendeels door den heer Braun is uitgelokt, die er trouwens
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door niet veel meer dan Fransche spotternij voor beloond werd. Frankrijk, inderdaad,
werd door de autoriteiten der tentoonstelling op ondubbelzinnige wijze bewerkt, er
werd op, voor Vlaanderen vernederende, wijze voor gezorgd, dat Frankrijk het
leeuwenaandeel in de expositie van Gent zou nemen. De groote, maar dan toch
waardige plaats die Duitschland in 1910 te Brussel had ingenomen, gaf aanstoot: het
kan worden gezegd dat van Gentsche zijde ten stelligste werd aangedrongen, dat
Frankrijk te Gent weerwraak zou nemen. De platste, de onderdanigste middelen
werden aangewend. En Frankrijk, op zulke wijze uitgenoodigd, gaf natuurlijk gehoor.
‘Il fallait profiter de l'aubaine’, want ook de geldelijke tegemoetkoming, zoo b.v.
voor concerten, voorlezingen, enz., was onuitputtelijk. En de Zuiderbuurman, die
ook wel een spaarpotje over heeft om zijn invloed ten onzent, en liefst nog in
Vlaanderen, te bevestigen, zette alle aangeboren kieschheid ter zijde, en handelde
met wat hij ‘grossièreté flamande’ noemt....
Meen niet dat ik in deze partij wil kiezen tegen Frankrijk, voor Duitschland.
Behalve enkele menschen, die er rechtstreeks of onrechtstreeks voor worden betaald
(zeer slecht betaald, naar men mij verzekert) is geen enkele Vlaming voor Frankrijk
of voor Duitschland: hij is eenvoudig voor Vlaanderen. En daarom vinden de
Vlamingen het zoo spijtig, dat hun Hinterland, Holland, in de tentoonstelling, waarlijk
zoo onvoldoende is vertegenwoordigd. De bevestiging van Nederlandschen invloed
in Vlaanderen kan geen achterdocht wekken: hij zou alleen van onbaatzuchtigen,
van ten onzent zeer gewenschten intellectuëelen aard zijn. Daarom is het zoo jammer
dat Holland
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zich te Gent al te zeer onbetuigd heeft gelaten, vooral van officiëele zijde.
Niettegenstaande de dertig tentoonstellingen in eigen land, hadt gij wel middel kunnen
vinden om te Gent beter, en vooral werkdadiger voor den dag te komen. Nederland
heeft in Vlaanderen, in Vlaanderens hoofdstad vooral, belangen, die wel tegen die
van Frankrijk op wegen, al zijn ze nu ook van meer edelen aard. Door die belan gen
te verwaarloozen vermindert Nederland zich. Het ‘Algemeen Nederlandsch Verbond’
schijnt het eindelijk - nu de tentoonstelling in media vitae is - begrepen te hebben.
Het hoopt de brutale Fransche indringing tegen te werken door het inrichten van
Nederlandsche voordrachten, - hetgeen feitelijk het werk zou zijn geweest van het
tentoonstellingsbestuur. Die voorlezingen zullen ontegenzeglijk een talrijk en
geestdriftig publiek lokken. Zullen zij echter kunnen opwegen tegen wat, met
officiëelen steun, door Frankrijk werd bereikt? Zullen zij nog één duimbreed kunnen
winnen op het terrein, dat de Fransche invloed gewonnen heeft?... De voorzichtigheid
van wijlen uwe regeering heeft te Gent heel wat troeven uit de hand gegeven!...
Ik heb, zult gij vinden, bij deze heel wat proza aan het geval-Braun gewijd. ‘Alsof
er niets anders aan de orde was!’, voegt gij mij streng toe. Ik geef inderdaad toe dat
wij binnenkort nog andere muziek te hooren krijgen dan deze Fransche. De muziek,
b.v., der belastingsgelden. Gemunt goud bezit een dubbelen klank, die wisselt naar
men het ontvangt of naar men het uitgeeft. (Deze spreuk heb ik uit Emerson). En die
dubbele klank, eigenlijk in verbinding eene dissonnant, is nu in aantocht, als ik mij
aldus uitdrukken durf. Spits, bid ik u, van nu af
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aan uwe ooren: ik bereid u smakelijke Kamerzittingen voor.
En laat vooral uwe muzikale aandacht niet zakken, zoodra wij het over de
belastingen eens zullen zijn geworden. Want daarna komt de schoolwet. Wat men
ook gedaan hebbe: de schoolwet wordt in deze zitting nog behandeld, al moesten
Kamerpersoneel en journalisten er het leven bij laten. Dat de linkerzijde alle mogelijke
obstructie zal maken, lijdt geen twijfel, valt niet te verwonderen, en... kan de debatten
nog wat verlengen. Dit is echter nog het ergste niet. Men had gehoopt dat de
middenafdeeling tot algemeen verslaggever prof. dr. Van Cauwelaert zou hebben
benoemd, hetgeen de bespreking kon bekorten, daar zij zakelijk zou zijn. De heer
Van Cauwelaert, oud-hoogleeraar in de paedagogie, is immers een specialist, hetgeen
de behandeling binnen wetenschappelijke perken zou houden... voor zoover dit in
de Belgische kamer mogelijk is. Maar nu heet het dat de heer Karel Woeste het postje
van rapporteur voor zichzelf heeft opgeëischt. En zoo worden wij weer ten prooi
geleverd aan politiekerij en aan sectarisme, zonder verdere bekommernis om de
opvoedkundige nooden van het land....
En zeggen dat men als reden voor de overijlde behandeling van het wetsontwerp
de bezorgdheid om de lieve jeugd had opgegeven!....
N.R.C., 19 Juli 1913.
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Orde der werkzaamheden
I
Brussel, 23 Juli.
Wij zwemmen in de feestvreugde: wij gedenken de verjaring van onze
onafhankelijkheid. Heden vooral is het de dag der dagen; overal vlaggen (ook vlagen,
helaas), overal muziek, overal volks- en andere spelen. Ce ne sont que festons, ce
ne sont qu'astragales. Nochtans hebben wij in geen weken in de Kamer van
Volksvertegenwoordigers zoo hard gewerkt als heden. Wij hebben den laatste der
drie roemrijke dagen - ‘les trois Glorieuses’ heeten zij in de officiëele
Fransch-Belgische pers - allesbehalve in genoeglijke ijdelheid gesleten. Integendeel
zou Ibsen in voorkomend geval hebben gezegd. Wij hebben gewerkt, - hetgeen wil
zeggen: wij hebben weer maar eens terdege getwist. En geen wonder: wij hebben
twistappelkens tegen den dorst bij heele hectoliters.
En eerst wel dit: de rechterzijde heeft er een plechtigen eed op gedaan, van zomer
niet uiteen te gaan zonder de schoolwet te hebben gestemd. Bij eenparigheid van
stemmen had men beloofd, iederen dag in alle volledigheid aanwezig te zijn, tot spijt
der oppositie natuurlijk, maar tot meerder heil der Belgische schooljeugd. Men was
er toe besloten, geen duimbreed te wijken voor obstructie en sabotage, die men aldus
van lieverlede uitlokte. En moesten wij er alle vacantie bij inschieten: wij zouden
niet uiteengaan of ons vaderland zou een nieuwe schoolwet rijker zijn, een definitieve
ditmaal, waar Europa een voorbeeld aan zou kunnen nemen.
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Die schoolwet echter zou nog wel een paar maanden op behandeling mogen wachten.
Immers, daar zijn nog vijf begrootingen die voor de vacantie dienen besproken. Bij
de begrooting van binnenlandsche zaken is een ontwerp van wet tot stichting van
een nationale maatschappij voor waterdistributie gevoegd, waarbij de ingenieurs der
Kamer natuurlijk blijk zullen willen geven van hunne knapheid. Bij de begrooting
van financiën komen de nieuwe belastingsontwerpen, die in de Kamersecties een
onthaal hebben genoten, dat ons een lange, ingewikkelde en weinig malsche openbare
behandeling laat vooruitzien. Waarbij komt, dat al de rapporten der afdeelingen nog
niet zijn uitgedeeld, zoodat de linkerzijde bij rechte den tijd kan eischen die tot
bestudeeren ervan noodig mocht blijken. En bij de begrooting van wetenschappen
en kunsten zou dan eindelijk het onderwijsontwerp komen.... Nu kent gij, dank zij
mijn tusschenkomst, genoeg de praktijk der Belgische Kamer, om te weten hoeveel
tijd aldaar verloren gaat. Zelfs bij laagste schatting van dat tijdverlies, en aangenomen
dat men ook 's ochtends zou zetelen, wat nooit heel veel voordeel heeft opgeleverd,
zou het schoolontwerp dan nog niet voor half-september aan de orde kunnen komen.
De oppositie zou er zeker voor zorgen, dat de discussie uitgesponnen worde tot bij
November. En gij weet dat het einde der parlementaire vacantie gesteld is op den
tweeden Dinsdag dier maand. Zoodat wij, zelfs in goede voorwaarden van de eene
zitting op de andere zouden overstappen, zonder ons éen oogenblik rust te hebben
gegund - en dit nog een jaar dat niet alleen druk, maar gespannen is geweest, en dat
aan weerszijde der Kamer heel wat uitstaansvermogen heeft geëischt.
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Geen wonder dan ook dat protest is opgegaan. De linkerzijde wil van de bespreking
der schoolwet in deze zitting niet weten. En Hymans heeft het hedenmiddag
onbewimpeld verklaard: ‘Wij weigeren die behandeling aan te gaan. Na gewacht en
getalmd te hebben, wil de regeering nu eene discussie in stormpas van eene kwestie
die eene levensvraag is. Wij zouden aan onzen plicht te kort komen moesten wij op
de vordering van de rechterzijde ingaan.’
‘Ik wil inschikkelijk zijn,’ antwoordt minister de Broqueville. ‘In persoonlijken
naam stel ik dan ook voor, op 15 October in buitengewone zitting weer bijeen te
komen, en er dan voor te zorgen dat wij tegen half November klaar komen.’
‘Maar het ware ons recht beperken, de bespreking uit te breiden tot de principieele
vragen die ze oproept!’ repliceert Hymans. ‘Wij vragen trouwens niet dat de Kamer
thans hare werkzaamheden zou schorsen. Wat wij bekampen, is, behandeling der
schoolwet in zomerperiode, juist omdat wij van zulk belangrijk ontwerp eene grondige
studie wenschen te maken, die door niets belemmerd wordt. Neemt gij de verdaging
aan, dan zult gij ons allen op onze bank vinden, dan zullen wij uwe medewerkers
zijn in het zoeken naar de beste oplossing der moeilijke en gewichtige vraag. Maar
niet zonder loyale afspraak, dat niets zal afbreuk doen aan de noodzakelijke breedheid
der bespreking. Worden wij het hierover eens, dan vraag ik niet beter dan na de
discussie over de belastingen uiteen te gaan, om dan in October of November terug
te keeren en met onbevangenheid de schoolwet te behandelen. Behoudt gij echter
uw dreigement van dwang en drukking, dan wordt het de parlementaire oorlog. En
dien zult gij toch niet wen-
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schen!’
Minister Poullet geeft de redenen op, waarom, zijns inziens, de schoolwet tegen
aanvang-November moet gestemd en uitvoerbaar zijn: het komt erop aan, de
wedderooster van het leerpersoneel der lagere scholen tegen 1 Januari te wijzigen.
Zijn wij met onze wet tegen begin-November niet klaar, dan kan daar niets meer van
komen. Ik wensch een einde te stellen aan het uitzonderingsregiem waar onze
onderwijzers onder bukken. Werkt gij mij hierin tegen, dan werkt gij de onderwijzers
tegen. En daarom is het noodig, de wet nog in deze zitting te stemmen, liefst zoo
spoedig mogelijk, om de administratieve werken haar normalen gang te laten gaan.’
De rede van minister Poullet laat niet na, de woede te ontketenen van Anseele.
‘Hoe durft gij van uwe liefde spreken voor onderwijs en onderwijzers’, roept hij uit,
‘gij wiens eenig doel uitroeiing van het openbaar onderwijs is! Hebt gij geen
honderden onderwijzers tot den honger gedoemd? En gij komt u thans opwerpen tot
hunne verdedigers! Ineens is er haast bij, gij die tot heden al den tijd hebt gehad. Is
er dan niets dat voor uwe schoolwet, dat voor uwe belastingswet gaat? Is daar niet
de wet op de invaliditeitspensioenen? Indien wij nu eens gingen eischen dat die wet
er eveneens voor 1 Januari kwam? Indien wij ook eens tot dwangarbeid
veroordeelden? Ik verzeker u: wij, zonen van werklui, wij kunnen er beter tegen dan
gij. Probeer maar eens!.... Tot einde September kunnen wij nog zes en dertig maal
bijeenkomen. En gij weet wat ons in zoo'n kort tijdsbestek nog zoo al te doen valt.
Dat wilt gij nu in een paar dagen zoomaar uit de voeten bezemen, om er uw wil door
te krijgen. Wel-
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nu goed: wij zullen zetelen, gansch den dag; maar gij zult ons aanhooren zoolang
als het ons belieft. En al moesten wij er zelfs 's nachts om vergaderen, te beter dan:
elke aanslag op de vrijheid heeft immers in het duister plaats.’
Louis Franck, die blijkbaar op nachtarbeid weinig belust is, heeft een voorstel:
waarom zou de minister de maatregelen, die strekken tot verbeteren van de
levensvoorwaarden der onderwijzers, niet uitgeschakeld en afzonderlijk bespreken?
Wat het overige der wet betreft: men kon het dan verzenden tot de voorgestelde
bijzondere zitting, die ze naar behooren in 't lange en in 't breede bespreken zou.
Vandervelde treedt hierin den heer Franck bij. ‘Ik verzwijg het niet’, zegt hij; ‘ik
verlang vacantie. Wij hebben het druk genoeg gehad, om even te mogen uitblazen.
Wij laten deze zitting uitloopen in beklagenswaardige voorwaarden. Eischt gij dat
wij ze langer voortzetten, dan brengen wij zoowaar het respect van het
parlementarisme in het gedrang. Trouwens, wat er ook gebeure, en ook bij verdaging,
zullen wij alle beperking der discussie met hand en tand bekampen. Want gij zult
ons niet dwingen tot overijld stemmen van eene wet, die wij gevaarlijk achten.’
Ook Kamiel Huysmans en Buyl spreken nog in dien zin. Waarop de voorzitter
doet opmerken dat men nogal in het ijle praat, vermits nog geene enkele motie tot
regeling van de orde der werkzaamheden is neergelegd.
Men scheen het inderdaad vergeten te hebben.
Zorgt men er voor tegen morgen?
N.R.C., 25 Juli 1913.
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Orde der werkzaamheden
II
Brussel, 24 Juli.
Och, ik weet het wel: van zoo'n overwegend belang is de zaak niet, dan dat ik er hier
heele reeksen ‘correspondenties’ aan wijden zou. Gij, die er geen persoonlijk belang
bij hebt, dat de nieuwe Belgische schoolwet voor of na de vacantie in behandeling
zou komen; die zelfs niet zult treuren als wij, dank zij de regeeringspartij, heelemaal
geen vacantie krijgen, of niet juichen zult als wij, dank zij de tusschenkomst van
Vandervelde, wel met verlof gaan: het kan u al weinig schelen hoe men in de Kamer
de orde der werkzaamheden gaat vaststellen, en met welk gevolg.
En nochtans hebben, in hunne ijdelheid de vergaderingen van heden en van gisteren
wél hunne beteekenis, - waarom ik er u dan ook over schrijf. Deze beteekenis,
namelijk, dat wij weêr wakker blijken te worden, weêr levend, weêr strijdvaardig,
weêr rumoerig, weêr heldhaftig: weêr de goeie Belgische Kamer die nu en dan wel
in kan dommelen, maar voor goed in slaap vallen: nooit!; de heerlijkjonge Belgische
Kamer, die waarlijk op haar best is, die eerst zoowaar belangwekkend wordt, en niet
het minst voor het buitenland, als er zoo weinig mogelijk wordt gedaan, tenzij
natuurlijk gehuild, gescholden en liefst van al nog gevochten.
Daarom krijgt mijn brief van gisteren over de ‘orde der werkzaamheden’ vandaag
een broertje: want zoo er ooit eene prettige Kamervergadering is geweest: dan wel
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die van heden, al duurde zij nauwelijks een dik halfuurtje.
Gij herinnert u dat ik gisteren eindigde op een vraagteeken. De voorzitter stelde
bij het einde der zitting vast, dat geene enkele motie was ingediend, rakende de
regeling van het af te handelen werk: men had het zoowaar vergeten! - Anderdeels
waren al de redenaars, die zich voor de bespreking over de zaak hadden laten
inschrijven, aan het woord gekomen. Het stond dus vast, dat men de oude orde van
den dag maar zou volgen, en - dat de schoolwet nog in den loop dezer zitting zou
besproken, al moesten wij er onder bezwijken. Zou de linkerzijde er dan waarlijk
niets op vinden? Stelt u gerust, lezers: zij vond er iets op.
De rechterzijde was niettegenstaande hare duur gezworen belofte, niet zeer talrijk
vandaag, zij was zelfs alles behalve talrijk. Maar zij zag er opgeruimd uit. Zij had
den glimlach der overwinnaars: den zelf-voldanen maar niet te minder goedgunstigen
glimlach van wie de wensch in vervulling is gekomen en die daarom vergeeft aan
hen die het beletten wilden. En zij luisterde dan ook welvallig naar den heer
Lamborelle, die het niet kan dulden dat melk vervalscht wordt. Want wij zijn, gij
weet het, nog steeds aan de begrooting van landbouw, die gewichtig genoeg is om
in het brede behandeld te worden; vermits wij toch tijd genoeg hebben, niet waar,
om het schroot der belastingsbespreking te gaan trotseeren, en moedig het hoofd te
gaan bieden aan de aanvallen, die de schoolwet tegen ons in het harnas jagen zal. Zij
luisterden dus naar den heer Lamborelle en glimlachten....
Als in eens Kamiel Huysmans lossprong. Ik heb nooit
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zijne kleine zwarte oogjes zoo guitig gezien achter de flikkerende brilglazen: nooit
vertrok zijn smalle mond van rechts naar links en omgekeerd - het gewone teeken
dat hij eene onaangenaamheid zeggen gaat - als heden... - ‘Het is maar’, zei hij
ongeveer, ‘dat ik voorstel, de vergadering te verdagen. Gij staat verwonderd? Ziehier
mijne redenen. Gisteren heeft Vandervelde bij den aanvang zijner rede aangekondigd,
dat hij aan het Comité, waar hij deel van uitmaakt, van Carnegie's Heroes fund den
moed zou aanbevelen van de acht en tachtig Kamerleden - de geheele rechterzijde die gezworen hadden, op elke Kamerzitting aanwezig te zijn. Het voorstel van
Vandervelde aan het Carnegie-fonds kan onmogelijk doorgaan - gij zult het toegeven,
als de regeeringspartij hare belofte niet trouw naleeft. Hoe, mijne heeren, gij verlangt
een prijs, maar gij wilt niets doen om hem te verdienen!... Ik leg eene motie neêr,
waarbij de naamafroeping wordt gevraagd. Zoo zullen wij op nauwkeurige en loyale
wijze te weten komen, wie aan de rechterzijde zijne verbintenissen naleeft; wie daar
waarlijk den naam van Held verdienende is.... Merke wel op, mijne heeren: dit is
geene obstructie; het is niet meer dan een kontroolmiddel, waar gij u zeker wel zult
willen toe leenen.’
Wie was er verbluft? Gij hebt het ongetwijfeld al geraden. Minister Helleputte
tracht den toestand te redden, door te wijzen op den hachelijken toestand waarin
zijne begrooting komt te verkeeren. En al het ander werk, mijne heeren, al dat ander
werk!....
Maar het protest helpt niet: links wordt tien man gevonden, om, bij rechtstaan, de
motie van Huysmans te steunen.
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De naamafroeping, regelmatig aangevraagd, moet dus gebeuren.
En nu grijpt het koddigste tooneel plaats dat men zich denken kan. Terwijl heel
de linkerzijde, behalve de tien samenzweerders, in de rookzaal en bibliotheek gaat
dwalen, worden de huissiers naar al de Kamerlokalen gestuurd, op zoek naar de leden
der rechterzijde die er bijgeval aanwezig konden zijn. De heer Huyshauwer, die de
namen afroept, doordrongen van het gewicht zijner taak en de historische beteekenis
van het oogenblik, geeft blijk van eene dictie - al is de uitspraak danig Gentsch waarvan de nadrukkelijke traagheid het op de galmende duidelijkheid wint. Maar de
klok zijner stem kampt vergeefs: de geloovigen komen niet op dan in schaarschen
getale. En het duurt, en het duurt....
Eindelijk kent men den uitslag: de Kamer is onvoltallig: slechts één en negentig
leden op de honderd acht en tachtig. Men moet dus de zitting schorsen tot morgen...
Hetgeen niet zal beletten dat men ook wel morgen het middel kon vinden, om op
analoge wijze verder wanorde in de werkzaamheden te brengen.
Wat dan toch dit ééne goede gevolg zal hebben: de vergaderingen zoo in te korten,
dat zij zoowaar op vacantie gaan gelijken....
N.R.C., 25 Juli 1913.
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En zoo voorts
Brussel, 25 Juli.
Er bestaat niet de minste reden, dat het zou ophouden. Er bestaat zelfs alle reden,
vindt de linkerzijde, dat het voort zou gaan. En het gaat voort, ik verzeker u!
‘Gaat vooral maar niet denken, dat wij obstructie willen maken!’ zegden vanmiddag
bij beurten, en de hand op het hart, de gezellen Terwagne, Huysmans en Vandervelde.
‘Alleen, wij willen geene overhaasting. Alles op tijd en stond, mijne heeren. Gij zegt,
dat wij de bespreking der schoolwet willen beletten. Maar integendeel: die bespreking,
niemand wenscht ze vuriger dan wij! Maar dan, asjeblieft, na grondige studie. En
daar het rapport der middenafdeeling over het onderwerp niet eens verschenen is,
bestaat er geen reden om zich zoo te haasten met de begrootingen.’
‘Trouwens’, vervolgt Vandervelde, ‘wie is het die het kabinetshoofd in zijn voorstel,
de behandeling der schoolwet te verdagen tot in October, niet heeft willen volgen?
Toch wij niet! Wij zijn alleen opgekomen tegen eene beperking der discussie. Wij
vragen niet beter dan na de begrootingen en de belastingwetten uiteen te gaan, om
dan in October voor de schoolwet terug te keeren; maar dan onder de verbintenis,
de discussie binnen een bepaalden tijd te beëindigen.... Neen, gij zijt het, rechterzijde,
die u liever van vacantie berooft dan het schoolwetontwerp breedvoerig behandeld
te zien, gelijk het, tegen uw wil in, gebeuren zou in eene buitengewone zitting. En
daarom wildet gij minister de Broqueville niet
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volgen’....
Aldus, hedenmiddag, toen de rechterzijde de sluiting der algemeene bespreking
over de begrooting van landbouw gevraagd had. De linkerzijde had uitbundig eene
rede toegejuicht van den liberaal Persoons, deels wel omdat zij zeer interessant was,
doch ook wel, vrees ik, omdat zij zoo lang had geduurd. - De heer Persoons was de
honderd en achttiende redenaar, die in die landbouwbespreking het woord had
gevoerd. Toen de voorzitter deed opmerken, dat dit reeds een mooi, en alleszins
voldoende getal sprekers uitmaakte, lokte hij protest uit van den heer Brancquart,
socialist, die, naar hij verzekerde, eene zeer gewichtige redevoering klaar had. De
heer d'Hauwer, liberaal, slaagde erin, zijn woord te zeggen over de grondlasten die
zoo geweldig op den landbouw wegen, en over de noodzakelijkheid der uitbreiding
van het landbouwonderwijs en over de rechtmatige klachten en schreeuwende nooden
van het arrondissement Oudenaarde. De linkerzijde, de socialistische vooral, zwom
in geneuchte: weêr was er een heele tijd voorbijgegaan. rechts echter begon men
zenuwachtig te worden. Men eischte met beslistheid de sluiting. Maar toen deze zou
uitgesproken worden, eischte Kamiel Huysmans op zijne beurt de naamafroeping.
Het geen, regelmatig aangevraagd, natuurlijk moest ingewilligd... en aan de Kamer
weer een twintig minuten dolce far niente bezorgen kwam.
De sluiting werd gestemd: vanochtend immers is de rechterzijde bijeengekomen,
en heeft weêr gezworen, iederen dag voltallig op dek te zijn, zoodat het niet meer
gebeuren zal dat de vergadering moet geschorst worden, omdat niet genoeg
Kamerleden aanwezig zijn. De algemeene bespre-
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king is dus tot een einde gekomen. Maar gelukkig is daar nog de discussie der
artikelen!
En daar begint het al bij artikel 1, dat de wedde van den minister op 21,000 frank
bepaalt. Daar vindt gezel Antonius Delporte het volgende op: vermits de minister
zijn begrooting in de twee landstalen verdedigd heeft, krijgt hij recht op dubbel
honorarium. En hij legt dus een motie neer, waarbij bepaald wordt dat minister
Helleputte voortaan 42,000 frank zal trekken. Met voorbeeldige en voorbeeldelooze
nederigheid wijst minister Helleputte deze milddadigheid af. Schertsend doet
Vandervelde opmerken dat, volgens het stelsel Delporte, de ééntalige ministers - er
zijn er meer dan gij u zoudt voorstellen! - slechts op 10,500 frank recht zouden
hebben. En het wordt een geestig en geanimeerd debat, waar de socialistische
linkerzijde vooral pret bij heeft. Intusschen vervliegt de tijd. Hebt gij al opgemerkt
hoe gauw de tijd vervliegt als men zich amuseert?
De heer Delporte blijft natuurlijk bij zijn motie. Er moet over worden gestemd.
En het spreekt van zelf dat weêr de naamroeping wordt gevraagd. En weêr mag de
Kamer intusschen uitrusten van de inspanning.
Na Delporte komt Kamiel Huysmans, coryphee der oppositie, aan het woord, en
maakt zich warm om bevroren vleesch Het is waarlijk een schande dat bevroren
vleesch, natuurlijke voedingsstof voor werkman en voor den soldaat, om niet te
spreken van den sympathieken matroos, in België niet vrij mag ingevoerd. En het is
een andere schande dat de minister geen maatregelen treft om dat vleesch ingang te
doen vinden onder onze consumptiemiddelen. Weet hij dan niet van welke hooge
waarde het meermalen getuige-
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nis heeft afgelegd? Weet hij het niet? Dan zal Kamiel Huysmans het hem vertellen.
Kamiel Huysmans weet zoo aardig te vertellen, dat men aan zijne lippen hangt
zonder zich nog om tijd of uur te bekommeren. Maar de tijd heeft geene ooren. Hij
blijft niet staan om naar Huysmans' betoog te luisteren. Hij schijnt integendeel ervoor
te willen vluchten...
De liberale linkerzijde wil bij de socialistische niet onderdoen. Daarom klaagt
Ozeray putten in de aarde over het lot der boschwachters, terwijl Buyl lucht geeft
aan zijne verwondering dat de artikelen van het burgerlijke wetboek aangaande de
huurceelen tusschen eigenaars en landbouwers nog steeds niet gewijzigd zijn, en
zijne afkeuring niet kan betoomen bij de vaststelling dat de regeering slechts deze
syndicaten helpt die haar op hunne beurt helpen aan kiezers. Tusschen beide redenaars
in voert gezel Brancquart eenige variaties uit op het thema: het kleine eigendom is
op het land te zwaar belast...
En gij denkt dat dit alles gaat zonder dat de tijd er overheen vliedt? Maar hebt gij
dan niet de minste notie van het begrip Tempus?
- Er kan eindelijk gestemd over artikel 1. En - moet ik het er nog bijvoegen? - de
naamafroeping wordt gevraagd. En....
De zitting neemt een einde. - Hoeveel artikels op de begrooting van landbouw
staan weet ik niet. Maar laat het niet meer dan vijf en dertig wezen, dan brengt de
bespreking ons nog tot einde September, - vermits men vast besloten schijnt te zijn,
slechts éen artikel per dag te bespreken.
Na de begrooting van Landbouw komen er nog vijf andere
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in behandeling. Ik waag mij dan ook zeker niet te ver, als ik beweer, dat, met of
zonder vacantie, de schoolwet nooit voor midden November ter sprake komt. En het
doel der linkerzijde wordt aldus bereikt, der regeering ten spijte.
En dit, wel te verstaan, zonder dat er spraak kan zijn van eigenlijke obstructie.
Maar wat zou het worden, groote hemel, indien men nu wél obstructie ging maken!?
N.R.C., 27 Juli 1913.
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Een mooi gebaar
Gent, 26 Juli.
Gent is nog niet de hoofdstad van het ‘département de l'Escaut et de la Lys’! ‘'t Is
Vlaandrens hoofdstad, Gent!’ heeft Ledeganck daar in zijn tijd al op geantwoord.
En, dank zij een mooi gebaar van de Noordnederlandsche letterkundigen heeft
burgemeester Braun, thans verheven tot zondebok Israels, die het leelijke gebaar
heeft gehad aan moeder Vlaanderen een kaakslag te geven, het heden duidelijk mogen
vernemen.
Wij waren er uit vele plaatsen heengetogen, want wij hebben diep in ons de
broederlijke stem uit het Noorden hooren weerklinken. En hoe kiesch klonk ze, die
stem. Jhr. Jan Feith en P. Smidt van Gelder Jr. ‘hadden 't gewaagd’ de Vlaamsche
schrijvers uit te noodigen tot een eenvoudige plechtigheid die heden namiddag in de
eerezaal van 't Nederlandsch paviljoen zou plaats grijpen. Een prachtige ebbenhouten
kast, inhoudende een 300-tal boeken geschonken door omtrent alle hedendaagsche
Noordnederlandsche schrijvers, zou den burgemeester der Vlaamsche stad worden
overhandigd. Die kast, een meesterstuk van Hollandsch handwerk, draagt het
opschrift:
‘Aan hunne Vlaamsche Kunstbroeders, ter gelegenheid van de
Wereldtentoonstelling te Gent 1913, de Nederlandsche Schrijvers’.
Het gebaar van onze Hollandsche broederen is van een verheugende symboliek.
Zij hebben het bewijs geleverd, dat er, boven alle scheiding en misverstand, iets
duurzaams levende is dat Noord aan Zuid verbindt: een geeste-
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lijke eenheid, of liever, om precies te blijven, een geestelijke sympathie die klinkt
als de fraaiste toekomstmuziek.
Omstandigheden hebben niet veroorloofd deze ‘betooging’, zooals wij dat in
Vlaanderen noemen, een ophefmakende gebeurtenis te doen zijn. In zijn stille
voornaamheid, zedig en bescheiden, was het er echter te meer Nederlandsch voor.
Voor de allereerste maal wordt te Gent aan onze taal, in zijn beste vertegenwoordigers,
de woordkunstenaars en wetenschapsmannen, de hulde gebracht die haar toekomt.
Het is een verademing in dit kunstmatig Gentsch gedoe, waar men aldoor epigonen
van een sterk ras in 't stof ziet gebogen liggen voor den vreemdeling uit het Zuiden.
Het geschenk van Holland - uw schrijvers zijn hier voor ons Holland zelf - sloot op
geene wijze eenige bitterheid noch critiek in aan 't adres van wie ook. Maar de jongste
geschillen - waar vadertje Braun na jaren nog aan terugdenken zal - hebben in ons
land een wrevel gesticht die lang niet is bekoeld. En daarom doet het thans zoo'n
innige vreugd als we, in dit gevoelige moment, juist de broederhand in de onze
gedrukt voelen.
Officieel waren de besturen der Noord- en Zuid-Nederlandsche Vereeniging(en)
van Letterkundigen niet vertegenwoordigd. Thijm was wel te Gent, naar 't schijnt,
maar dwaalde rond ergens in de tentoonstelling, en Vermeylen vatte in zijn wegblijven
den rechtmatigen wrok van Vlaanderen te zaam. Maar niemand legge deze houding
verkeerd uit. Tot zijn groot leedwezen heeft Vermeylen zich onthouden. ‘Het ware
mij bizonder pijnlijk’, schreef hij aan iemand, ‘den vertegenwoordiger van den
Gentschen magi-
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straat daar met beleefde waardeering van de ons zoo dierbare Nederlandsche taal te
hooren spreken, terwijl het woord voortdurend door de daad wordt gelogenstraft’.
Arme heer Braun, gij hebt het niet gestolen! Vlaanderen heeft er genoeg van, ziet
u, om door u en uw kornuiten begekt en gehoond te worden. Alle sentimentaliteit op
een stokje, we willen uw welgedanen persoon thans met genoegen op 't altaar offeren,
opdat het voor alle zoetelijk aangelegde politiekers een les en een voorbeeld weze.
Maar genoeg thans, nietwaar, over den heer Braun, die voor ons alleen als symbool
eenig belang heeft. Het wordt tijd uwen regeeringscommissaris, Mr. Th. Stuart, aan
't woord te laten. ‘Als de Nederlander hierheen komt gestoomd, aldus ongeveer zijn
warme toespraak, dan wordt, even de grens voorbij, zijn blik getroffen door een bord
met de woorden: ‘Nederlanders, spreekt altijd Nederlandsch in Vlaanderen.’ En dat
grijpt ons aan. Dat is als de stem van moeder. Wij voelen dat als een hand door de
Zuiderbroeders toegestoken. En de Nederlander, die het schoone Vlaamsch lief heeft,
volbrengt zijn plicht met liefde. 't Mag zijn dat de onderling-statelijke ofte
internationale beleefdheid wel eens van ons eischt dat wij aan een meer internationale
taal de voorkeur geven, maar voor Holland en Vlaanderen is geen taal ons dierbaarder
dan ons Nederlandsch. En nu - komt er iets. Woorden vervliegen, daden blijven. Wij
willen u woorden schenken die blijven. Dank zij het initiatief van Jhr. Feith en zijn
collega's, hebben Nederlandsche schrijvers en geleerden u 't stoffelijke bewijs van
hun hooge waardeering en genegenheid van den zoo dapper herlevenden en zich
werenden Vlaming willen geven.
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Jhr. Jan Feith lichtte nog nader de beteekenis van het kostbare geschenk toe. De
‘Gentsche keurboekerij’ is bedoeld als een geschenk aan de stad Gent en hoopt dat
de banden die ons vereenigen, er nog nauwer door aangehaald zullen worden. Jhr.
Feith bedoelde natuurlijk een geestelijken band. ‘Er bestaat toch sedert eenige jaren
ééne “Vereeniging van Nederlandsche Letterkundigen”, en deze is, eenvoudig voor
den vorm, gesplitst in twee aardrijkskundige groepen: die der Zuidnederlandsche en
die der Noordnederlandsche schrijvers. Voor onze gemeenschappelijke Nederlandsche
schrijvers-kunst hebben wij, trouwens al lang daarvoor, de grens tusschen België en
Nederland opgeheven.’
Nu verhaalde Jhr. Feith hoe het denkbeeld om dit geschenk aan te bieden was
ontstaan. Een rondschrijven, onderteekend door den regeeringscommissaris, Mr. Th.
Stuart, door K.J.L. Alberdingk Thijm, voorzitter der Ver. van Ned. Let., van den
heer P. Smidt van Gelder Jr. en den heer Feith zelf (beide laatsten als leden der door
de regeering benoemde hoofdcommissie van de Ned. afdeeling der Gentsche
wereldtentoonstelling). In dit rondschrijven werd het doel uiteengezet: dat de
Nederlandsche letterkunde te Gent waardiglijk mocht vertegenwoordigd zijn. Daarom
werd gevraagd aan de leden der Ver. van Ndned. Lett., aan de afd. Letterkunde der
Kon. Acad. v. Wetenschappen, aan de leden der Ned. Maatsch. v. Letterkunde een
of meer boeken naar eigen keuze te willen afstaan. De wensch werd uitgedrukt dat
ieder schrijver in een toepasselijke opdracht het geschenk zou willen toelichten. De
uitslag - ruim 300 boekdeelen - overtrof verre de verwachting. De bijeengebrachte
verzameling geeft een schier
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volkomen beeld van de tegenwoordige Noordnederl. letterkunde.
De heer P. Smidt van Gelder Jr. reikte vervolgens de sleutels over aan den
burgemeester, waarbij hij kortelijk de kast beschreef. Zij is vervaardigd uit coromandel
ebbenhout, zeide hij, welke houtsoort - voegde hij er aan toe - van de Molukken
afkomstig is. Het beslag op de deuren bestaat uit rood koper, ingelegd met zilveren
versierselen, uit de fabriek Winkelman en V.d. Bijl te Amsterdam. De beeldhouwer
Zijl voerde het beeldhouwwerk uit.
De ontwerper is G.F. La Croix en de uitvoering gebeurde in de werkplaatsen Wed.
A. Kraak Azn. te Amsterdam.
Toen gaf de heer Smidt wederom 't woord aan Jhr. Feith, die 't onmiddellijk afstond
aan de Nederl. schrijvers. De eerste die (uit Feith's mond) sprak was Is. Querido. Op
Menschenwee schreef Is.: ‘Het Vlaamsche ras, de Vlaamsche ziel, de Vlaamsche
geest en verbeelding, door de eeuwen heen, hebben ze de hoogste bewondering
gewekt. Het bergt een teedere mystiek, een geweldige tragiek en een zoetgestemde
romantiek. Van Jacob van Maerlant, den middeleeuwer, Jan van Ruusbroec, den
vromen mijmeraar, tot Gezelle, Streuvels, Van de Woestijne, Teirlinck, Vermeylen
e.a. is de zuivere schoonheid der Vlaamsche ziel bewaard gebleven. Zijn grandiose
oude schilderkunst, van de Gothiekers af tot na Rubens, zijn nieuwe literatuur,
behooren voor mij tot 't ontroerendste, dat de wereld aan schoonheid voortbracht.’
Uw regeeringswommissaris klopte ondertusschen bemoedigend op den rug van Karel
van de Woestijne, die zichtbaar gevleid deze woorden in zijn binnenzak opborg.
Van Marcellus Emants, Cyriel Buysse, de Schartens,
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Kloos, mitsgaders vrouw en schoonzuster (alle drie: Mijn heilwensch en groet!),
Wally Moes, W.L. Penning, jkv. A. Van Hogendorp, M. Metz-Koning, mev. dr. V.d.
Bergh van Eysinga-Elias, L. Simons, Jan Veth (Noord en Zuid - éen geluid!), prof.
Asser, Tutein Nolthenius e.a. werd de opdracht voorgelezen. Van Hein Boeken schrijf
ik gaarne het heerlijke sonnet over:
Geen zangers-feest! Men eischt een reliquie
Van elk, een zwijgend boek met stomme blaeren,
Dat moet van elk de heuchenis bewaren
In strakke stilt' van stemm'ge librarie
Die ik, streng-lijnig, eerlang rijzen zie........
O, mocht een geest van vreugde daar op varen,
Voor wie, vol aandacht, op deez' bladen staren,
Een geest van vreugde en lichte melodie,
Die doe een traan in fonkelende oogen parelen!
Wien bliksem' 't licht, dat licht was in mijn oogen,
wien schalt' de zang, die was mijns harten klank,
Die, bij der nieuwe tijden strijd en drang,
Toch iets van 't nieuw heil zult aanschouwen mogen,
Dat 'k U wensch, vrouwen êelen koene kaerelen.

Burgemeester las daarna, niet zonder aarzeling, volgenden speech af:
Mijne Heeren,
De vriendelijke hartelijkheid van de aanspraken, die gij tot ons komt te richten,
treft ons diep en maakt de officiëele overhandiging van het kostbaar boekengeschenk,
voor onze stad bestemd, tot eene broeder-feestelijkheid.
Geen beter en tevens aandoenlijker bewijs, voorwaar, kon ons worden gegeven
van de waardeering door de Nederlandsche schrijfsters en schrijvers, ten opzichte
van
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onze Vlaamsche letterkundige wereld gevoed, dan dit sierlijk kunstschrijn met zijnen
boekenschat, waarboven de gulhartige opdracht prijkt: ‘Aan hunne Vlaamsche
kunstbroeders. - De Nederlandsche schrijvers’.
Uwe letterkunde bloeit heden in hare volle heerlijkheid: de belletrische mag bogen
op eene rij van echte meesterstukken en de wetenschappelijke bevestigt, op schit
terende wijze, de wereldberoemdheid van de hoogere Nederlandsche cultuur.
Uit die tweeledige letterkunde kwam, Weledele Heer Stuart,
Regeeringscommissaris, Weledele Heer Alberdingk Thym, voorzitter van de
‘Vereeniging van Noordnederlandsche Letterkundigen’, Weledele Heeren Jonkheer
Jan Feith en Smidt van Gelder, leden der officieele hoofd-commissie der
Nederlandsche afdeeling, op uw initiatief eene verzameling tot stand van een 300-tal
boeken die gij ons heden als ‘een werk van Vrede, Wetenschap en Verbroedering’
ter bewaring toevertrouwt.
Het is met een gevoel van oprecht geluk en van diepgevoelde dankbaarheid, dat
ik, in naam van de stedelijke overheid, dit kostbaar pand van uwe genegenheid in
ontvangst neem en u plechtig beloof hem eene eereplaats voor te behouden in de
bibliotheek onzer Hoogeschool, waar het prijken zal als een blijvend symbool van
uwe, voor ons zoo vereerende, waardeering.
Tevens zal dit beeld van de hedendaagsche Noordnederlandsche Letterkunde, door
u zelve ‘Gentsche Keurboekerij’ genoemd, eene gelegenheid aanbieden, voor deze
die het tot nu toe verzuimden, een kijkje te slaan in uwe zoo weelderige Letterwereld
en bij hen ongetwijfeld den lust verwekken, tot hun voordeel, nader kennis er mee
te maken
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en zoo stijgen hier wellicht de belangstelling en de achting voor al het heerlijke dat
in Nederland, op intellectueel gebied, wordt voortgebracht.
Maar wat ons dit geschenk nog duurbaarder maakt, dat is de hartelijke opdracht,
door ieder schrijver zelven, onder zijne handteekening, ons Vlamingen toegedacht!
Uit dezen die ons daar zoo even werden voorgelezen, en hoogst waarschijnlijk uit
de andere die wij later te genieten krijgen, straalt de onloochenbaarste getuigenis
van wat gij zelve, waarde heer jonkheer Feith, hebt genoemd ‘uwe oprechte vereering,
uwe groote bewondering en uwe hechte dankbaarheid ten opzichte van uwe
Vlaamsche kunstbroeders’. Voor dit sprekende bewijs van broederlijke genegenheid
geeft mij de rang van eerste Magistraat dezer stad het voorrecht u, in naam der
kunstgenoten, onze gevierde Vlaamsche schrijvers, den diepsten en bestgemeenden
dank uit te spreken u tevens de verzekering brengend dat dergelijke gevoelens, te
uwen opzichte, ook de onze zijn en dat wij, zoo nauw met u bevriend, met u samen
wenschen te mogen werken ter verheerlijking van onzen gemeenschappelijken stam.
Deze wijze woorden werden met beleefde aandacht aangehoord. Waarna de
letterkundigen die aanwezig waren door een simpelen handdruk aan de heeren Feith
c.s. hun dank voor 't mooie gebaar betuigden.
N.R.C., 28 Juli 1913.
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De tentoonstelling te Gent
XI
Brussel, 28 Juli.
Het was afgesproken met uwen correspondent te Antwerpen: gij krijgt van ons niet
meer dan éen feestelijken optocht per week.
Want denkt niet dat de stoet die Zondag, 21 dezer, Antwerpens bevlagde straten
doortoog en aan hooge wagens doorwaggelde, de eenige was waar dien dag het
Vlaamsche vaderland zich in verheugen mocht: ook Gent, heel Gent, met de talrijke
vreemdelingen die de oerlandsche bevolking waren komen te verdubbelen, was dien
dag, niettegenstaande het dreigement der Belgisch-nationale regenvlagen, de deur
uitgekomen, om te zien hoe de Koninklijke wapengilde van Sinte Machiel, in een
Ommeganck die verbeelden zou, ten tijde harer stichting - aanvang 1600 - het inhalen
van haren ‘koning’, haar driehonderdjarig bestaan zou vieren.
Die twee optochten waren trouwens de eenigen niet, die in den loop der maand
eene Belgische stad in feestvreugde zouden brengen: Luik was Antwerpen en Gent
voorgeweest, toen het, bij de Blijde Intrede van het Belgische vorstenpaar, in een
kleurigen stoet zijne ‘cramignons’ of volkszangen (die, tusschen haakjes, onder de
allerschoonste zijn) verbeeldde. En ook Doornik ging vooraf, met een prachtig
steekspel en het erbij behoorend geleide, dat de ridders binnen het strijdperk volgt.
Gij zult u herinneren, dat ik U al meer van zulke optochten beschreven heb. En
het zal U een bewijs geven
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dat wij met ons krachtig heden, niettemin sterk in het verleden leven. Al is dat beeld
van het verleden niet altijd streng overeen te brengen met de historische wetenschap.
Wij zondigen daar meer dan eens tegen, eerst omdat wij ons moeilijk ontdoen van
de cliché's van de ‘steenen gedachten’, zooals Verriest dat noemt, die een
vereenvoudigd lager onderwijs in ons naliet, deels ook omdat wij in alle werkelijkheid
zoo krachtig in het moderne leven meêdoen. Zoo werden bij die optochten meer dan
eens groepen gevormd die met de geschiedenis geen uitstaans hebben dan dat eener
onuitroeibare overlevering, - en ziet men in elken historischen stoet figuranten loopen
met elastiekschoenen en een sigaar in den mond. Maar den volke hindert dit niet:
het gaat hier immers alles behalve om waarheid, en zelfs niet om schoonheid; hier
mag alleen spraak zijn van vreugde; eene vreugde die gepaard gaat met fierheid om
de heerlijkheid van 's volks sterk gevoeld verleden. - Zoodat wij hier al heel veraf
staan van de Hollandsche studentenmaskarades, die wel iets hoogers bedoelen, en
doorgaans dan ook keuriger zijn... en koeler.
Gisteren nu ging de Ommeganck der Hoofdgilde van Sinte Machiel ten tweeden
male uit. En ten tweeden male mocht ik hem bewonderen. Bewonderen, bijna zonder
dat mijn kritische geneigdheid, de lust tot vitten, die mij in mijn slecht karakter is
aangeboren, door eene of andere storende bijzonderheid werd aangeprikkeld;
bewonderen met gretige oogen en gestreelde ooren; bewonderen iets dat eerder
stemmig was dan uitbundig, en mij dan ook ander genot verschafte dan bloot dat
eener geestdriftige meêvierende feestmenigte.
't Is dat vandaag - wij schrijven Anno Domini 1613 -
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de aartshertogen Albrecht en Isabella naar hunne goede stede Gent zijn overgekomen,
aldaar zij tegenwoordig zullen zijn bij den intocht van den gildekoning, die den
oppervogel schoot. En vanwege dit hooge bezoek zal het zijn, dat behalve de
huldigende gilde die dezen inhalen zal met de, anders geringere, zij het dan toch
steeds statige, plechtigheid, ook bij den stoet zich zullen voegen magistraat en
gemeentelijke militie; zullen opkomen de andere confrerieën, die zijn van Sint-Joris,
Sint-Sebastiaan en Sint-Antone; zich zullen laten onbetuigd noch ambachten noch
kamers van rhetorica. Heel de stad immers wil dank brengen en eer den vereerden
aartshertogen, die den vrede bestendigen zouden, en onder wier regeering mocht
bloeien de handel en schitteren de kunst. En, daar zij hem welgevallig gade zullen
slaan van af het bordes des stadhuizes, zal de stoet in vol ornaat aan hen
voorbijspanceeren.
En daar treedt hij al aan. Van uit de verte overschetteren trage en plechtige
trompetten het doffe geroffel der trommen. Rolt aan daarop, achter den
standaard-drager der stad en zijne ruiters, de wagen van den Leeuw van Vlaanderen.
(Eene mislukking, die wagen). Waarop, gedragen van zware paarden, fier aan achter
hunne kenteekenen, de machtige vleeschhouwers en de vischkoopers. Te voete volgen
achter hun blazoen, dat is een schip van natuurlijke koleuren op een zilveren veld,
de schipmans; en het zijn dan bakkers en het zijn de smeden, en 't zijn de wollewevers
die gaan achter hun schild dat is van kelen, met een zilveren, goed-bekroonden leeuw,
en twee gulden speelkens. - De wacht der borgers, in zware rusting, komt nu stap-aans,
achter de fijfelaars, geleid
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van opperdeken en baljuw; zij zijn de eerewacht van den heden gehuldigden
Gildedeken die, den gouden vogel op de fiere borst, het teeken zijner
hoogwaardigheid, rijdt vooraan den Eed, die, van zijde en felf, den rijkdom der
wapenen en de schittering der juweelen, betuigt te behooren tot de aanzienlijken in
der stede. De stede-zelf, zij is vertegenwoordigd in een praalwagen - geen meesterstuk
weer! En nu volgen Aartshertog en Aartshertogin in hunne gouden karossen, omringd
van den magistraat in volle staatsie, begeleid van eene hofhouding, daar menig lid
zijn conterfeitsel van had, zeer kunstig gedaan bij Peter Paulus Rubens. - De cleregie
kan niet ontbreken: wit en rood treden kanonniken aan. En dan zijn het weêr,
volwapenig, midden muzieken, de andere gilden: de koninklijke en ridderlijke gilde
van St. Sebastiaan, de Soevereine van Sint Antone. En van de zoeten vooyzen der
maagdekens begeleid, daarna aanrijdt de wagen der Fonteyne, de koninklijke kamer
van rhetorieke, daar men ziet de wetenschap met haren fakkel en de domheid verbeeld
bij een ezel; terwijl de muzen Pegasus leiden, die bereden is van Apollo-zelf... En
volgen nog groep op groep; tot de stoet - hij heeft ruim een halfuur noodig om,
onafgebroken, aan U voorbij te tiegen - besloten wordt door krijgshaftige ruiterij van
brieschende rossen en de hoovaardige deftigheid der soldaten.
Aldus trekt de optocht - onmogelijk er U al de pracht aan kleeragie, de statige
sierlijkheid der ordonnantie, de weidsche deftigheid der deelnemers, waaronder velen
behooren tot den besten adel in den lande, te beschrijven - aldus trekt de optocht
door de straten der stede Gent, naar het feestpaleis der tentoonstelling - hetgeen
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ons ineens weêr naar 1913 verplaatst. Moeten de wagens buiten blijven: één voor
één treden de groepen in de reuzenzaal, vullen ze met kleurigheid, zetten ze, tegen
de met perspectieve landschappen bemaalde wanden aan, vol heldere levendigheid.
Wij zijn, onder het ijzeren bintwerk, dat de wetenschappelijke stevigheid van het
heden verbeeldt, ineens verplaatst in een droom-verleden, dat daar, onder onze blikken
in harmonieuze orde opgesteld, in onze oogen gaat leven als eene nieuwe, maar sedert
lang vertrouwde heerlijkheid.
Maar daar stuiven de opengelaten middenruimte een veertig ruiters binnen en zij
gaan, in weergalooze gratie, op hun sierlijk- en nobel-stappende dieren, een carrousel
uitvoeren, daar alle oogen in bewondering op gevestigd zijn, en waar mij niets in
stoort dan de paarden, die nerveuze-cavaleriepaardjes, welke ons uit Arabië via
Spanje, en later uit Engeland moesten toekomen, en die zoo weinig gemeens hebben
met de machtige zeventiend'eeuwsche beesten, de stevige krijgsrossen uit den gulden
tijd, - die echter, ik beken het, de dolle fantasia, die het feest besloot, onmogelijk
zouden hebben gemaakt.
En aldus verliep het feest der koninklijke en ridderlijke gilde van Sinte Machiel,
in stemmigen praal, en dat door niets werd gestoord.
Zoodat burgemeester Braun, die anders voor standjes en botsingen beducht is
(deze, geheel Fransche feestelijkheid, al gold het eene Vlaamsche gilde, hadde ze
wel kunnen uitlokken), zoodat burgemeester Braun groot gelijk had, dezen schoonen
Ommeganck niet te verbieden.
N.R.C., 30 Juli 1913.
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Zwendelaar
Brussel, 30 Juli.
Meent maar niet, geachte lezers, dat het in mijne bedoeling zou liggen, een uwer met
dezen mijn titel een smaadwoord in het aangezicht te slingeren. Dit is in de verste
verte niet het geval. Het geval, immers, is geheel anders, en, zoo gij u de moeite wilt
geven, slechts enkele lijnen verder te lezen, dan zal het u zeer duidelijk worden, dat,
verre van te willen schelden, mijn voornemen is woorden van waardering te uiten
voor eene daad, die ik niet aarzel voorbeeldig te roemen. Het moge blijken uit mijn
verhaal.
Gij zult eerst en vooral zoo vriendelijk moeten zijn, uit uw brein de voorstelling
te bannen, als zou ‘zwendelaar’ hier een gemeen - een inderdaad zeer gemeen zelfstandig naamwoord zijn. ‘Zwendelaar’ - en deshalve schrijf ik dit woord met een
hoofdletter - is hier een eigennaam, de eigen naam van een Brusselsch advokaat, van
Mr. Hendrik Zwendelaar. Dewelke advokaat tevens schutter ofte ‘garde civique’ is
- een ongeluk dat aan de meeste Belgen van het mannelijk geslacht overkomt -, waar
hij de, meer zeldzame, hoedanigheid aan paart, een martelaar te zijn, martelaar hier
zijnde de vertaling van het Grieksche woord martus, dat wil zeggen: getuige. Ja, de
heer Zwendelaar komt er de getuigenis van afleggen, hoe wederrechterlijk de
Belgische gardes-civiques behandeld worden, die het wagen de reglementen naar de
letter na te leven. En daar hij onder die behandeling lijdt of althans op lijden staat,
durf ik hem een martelaar in dubbelen zin te noemen.
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Ziehier waar het om gaat.
Zekeren dag wordt Mr. Zwendelaar opgeroepen voor een wapenschouw. Hij
verhaast zich, erheen te loopen, voorzien van al de reglementair-voorgeschreven
voorwerpen. Alleen had hij het uniform verzaakt: hij had het hoorlijk gevonden, een
gestreept pantalon naar de laatste mode aan te schieten, een gekleede jas van de
fijnste snede aan te trekken, en op zijne hoofdharen te plaatsen een hoogen zijden
hoed die glansde in de zonne. Dit beviel zijn commandant maar weinig, die hem het
bevel gaf, aan het uiteinde der rij plaats te nemen in afwachting van den majoor. Wat
de heer Zwendelaar deed. En toen de majoor hem aldus zag staan, de bajonetriem
over de redingote gespannen, beval hij hem naar huis te keeren. Hetgeen de heer
Zwendelaar zonder de minste op- of aanmerking uitvoerde.
Meen nu niet dat het daarmee afgeloopen is. Want enkele dagen nadien ontving
de burgerwacht Zwendelaar een papier, waarbij hij gedaagd werd voor den tuchtraad
der civiele militie, onder beschuldiging ‘niet aan het bevel van zijn commandant
gehoorzaamd te hebben, dewelke hem had geheeten naar huis te gaan en zijn uniform
aan te doen, en verder zware insubordinatie te hebben bedreven door zich aan te
melden in eene belachelijke toetakeling’.
Gisteren nu verscheen Mr. Zwendelaar, advokaat en garde-civique, voor zijne
rechters. Gisteren zou hij een martelaar beginnen te worden. En het werd zoowaar
eene interessante vergadering.
De verdediger van beklaagde begint, door eenige belangrijke punten in het juiste
daglicht te stellen. (Hebt gij ooit al geprobeerd, een punt in het licht te plaatsen?
Gemakkelijk is het niet. Maar het geeft veel genoeg-
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doening.) Het is uitgemaakt: 1o. dat de commandant aan gedaagde een straf heeft
opgelegd, zonder dezen om uitleggingen te vragen, zooals strengelijk voorgeschreven
staat; 2o. dat volgens talrijke getuigen, de commandant aan Zwendelaar geenszins
het bevel heeft gegeven, heimwaarts te keeren, en hem alleen heeft toegevoegd plaats
te nemen aan het einde der rij; 3o. dat hij de voorgeschreven wapenen slechts ter
plaatse heeft aangegord, en ze dus geenszins aan beschimping of spot van het gepeupel
had blootgesteld (nog een van die aangrijpende beelden: een wapen blootstellen!)
op zijn wandeltocht van huis naar vergaderplaats; dat, verre van antimilitaristische
propaganda te willen maken door de burgerwacht aan de lachzucht der menigte over
te leveren, Mr. Zwendelaar een hardnekkig voorstander is van ver-gedreven
soldatendom, hetgeen moge blijken uit onderscheiden deskundige geschriften zijner
hand, die - er zijn generaals die het aan de balie komen getuigen - van groote waarde
zijn.
En, na het rekwisitorium, waarin hoogdravend gewaagd wordt van de ‘perverse
pers’ die ‘aast op schandaal’, van den eerbied voor onze voorvaderen van 1830, en
van de ‘vaderlandsche gevoelens’ die ‘door onze aderen dienden te vloeien’, pleit
de verdediger, Mr. Stevens, als volgt:
‘De wacht Zwendelaar, vurig vaderlander en bevoegd strategist, heeft niets anders
willen doen dan de inaniteit der reglementen van de burgerwacht te bewijzen. Want
hij draagt ze in zijn hart, de burgerwacht; hij bemint ze om haar-zelve, en niet om
wat ze op kan brengen. Daarom wil hij ze ook ingericht en geregeld naar deugdelijke
verordeningen. De verordeningen van thans, hij kent ze
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beter dan zijne oversten. Zekeren dag verwijt een dezer hem, stoffen knoopen aan
zijn mantel te hebben. “In welk koninklijk besluit staat er, dat het metalen knoopen
moeten zijn?” vraagt Zwendelaar, - en hij krijgt gelijk. Een ander maal wordt hem
toegewreven: “Gij draagt een liggenden boord.” Hij antwoordt: “In welk koninklijk
besluit staat dan, dat het een rechtstaande moet zijn?” Want hij kent de reglementen!
- Een anderen keer nog daagt hij op met een witten boord. “Het moet een zwarte
zijn!” wordt hem toegebeten. “In welk koninklijk besluit staat...” vraagt weer
Zwendelaar. “Maar in dat besluit staat toch niet dat het een witte moet zijn!” wordt
hem toegesnauwd. “Noch witte noch zwarte dus” concludeert Zwendelaar. En hij
doet zijn boord af... Zwendelaar is van oordeel dat de wacht geen wettelijke uniform
heeft. Hij verschijnt dan ook, voorzien van de hem toevertrouwde wapenen, in een
pracht van een gekleede jas, en met een zijden hoed waar een jong meisje zich kon
in spiegelen. En dat noemt gij “eene belachelijke toetakeling”! Vergeet gij dan dat
onze voorouders van 1830, die gij ons zoo onbezonnen in de beenen gooit (figuurlijk
wel te verstaan) eveneens met eene redingote aan en onder een hoogen hoed België
van de vreemde heerschappij hebben vrijgevochten? Gij vindt ze dus belachelijk,
onze helden der revolutie... Maar die gestreepte pantalon is onreglementair,
incrimineert gij. Trekt echter de wet van 1897 niet alle vorige wetten op de
burgerwacht in, en vervallen aldus niet al de reglementen en besluiten, die het gevolg
zijn van die vorige wetten? Immers de Grondwet zegt het duidelijk: de koning neemt
besluiten tot uitvoering eener wet. Verdwijnt de wet, dan natuurlijk ook de besluiten.
En verder
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zegt dezelfde Grondwet dat de tribunalen geene besluiten zullen toepassen dan in
zooverre zij overeenkomstig de wet zijn. En nu staat het vast: daar de wet van 1897
eenerzijds al 't overige te niet doet, en anderdeels bij de wet van 1897 geen nieuwe
besluiten aangaande het uniform gevoegd werden, tenzij voor hetgeen den mantel
betreft, zoo had Zwendelaar het volle recht, zich aan te bieden in de kleedij die hij
den dag van den wapenschouw droeg. - Aldus vervalt de beschuldiging der
“toetakeling”. Wat deze aangaat van insubordinatie: de commandant heeft geen bevel
gegeven dat niet strikt en zonder wederspraak werd uitgevoerd, terwijl de majoor
eveneens gehoorzaamd werd. Er bestaat dus niet het minste vergrijp. Veroordeelt
men Zwendelaar, dan veroordeelt men het recht, de tucht en het uniform onzer
roemruchte voorvaderen. Daarom vraag ik dat, verre van Zwendelaar tot boete en
gevangenisstraf te doemen, men hem begiftige met het eereteeken der dapperen!’
Ziedaar, geachte lezers, het geval. Ik heb er niets van het mijne bijgevoegd. Ik heb
er niets van verzonnen: met deze eindelijke zomerhitte zou ik er waarlijk niet in staat
toe zijn... Moge de zaak-Zwendelaar voor u eene rijke bron van uitvoerige medidatie
zijn over de stevigheid der Belgische instellingen en over de ver-strekkende beteekenis
van onze nationale burgerwacht!....
N.R.C., 1 Augustus 1913.
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En nu?
Brussel, 31 Juli.
Wij hebben vandaag de knoop doorgehakt. Er is zelfs in elke partij minstens één
Alexander gevonden, om den houw te beslechten. En vanavond kunnen wij elkander
bezien, met eenige verwondering, en haast zonder lachen: het is gedaan met de
obstructie; en vanaf 14 October e.k. krijgen wij een bijzonder zittinkje om onze
vingers bij af te likken, al bestaat het festijn dan uit slechts één enkelen schotel: de
schoolwet.
Op 22 dezer zullen wij met verlof gaan. En ik dank u, mevrouw, voor de wenschen
die gij mij voor mijne aanstaande vacantie toestuurt. Al heb ik ze, intusschen, bij
nog heel wat arbeid te verdienen: de bespreking, 's ochtends, van de bespreking der
begrootingen, en 's namiddags van de wetsontwerpen op de nieuwe belastingen.
Maar: wij hebben vooruitzichten; en: Leve de vrijheid, al komt zij wat laat!....
Eigenlijk danken wij de oplossing aan Paul Hymans. ‘Quousque tandem?’ vraagt
hij in het Fransch. Want hij kent zijne klassieken. ‘Hoelang gaat men obstructie
uitlokken en toelaten? Wij schijnen wel onze werkzaamheden en onze waardigheid
prijs te willen geven aan... Ja, aan wat? (Rechtuit gezeid, ik vraag het mij eveneens
af!). - Laat ons trachten, te handelen met bezonnenheid en mate. Nu dat de zomer
het op de vlagen gewonnen heeft, is er niets zoo nuttig. De zomer: voelt gij niet hoe
hij onze aanwezigheid opeischt, aan het strand en op het gebergte? Laat ons dus
uiteengaan, en, verzadigd van nieuwe
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lucht, in Oktober weêr deze muffe vertrekken betrekken.’
‘Maar ik heb nooit beters gevraagd!’ verzekert minister de Broqueville. ‘Waart
gij verleden week dan doof, toen ik het voorstel-Hymans als het ware bakerde en
mondig maakte? Inderdaad: toen wildet gij niet hooren. Gij wenschtet een poosje
obstructie. Ik liet u doen, overtuigd dat gij er het eerste moe van zijn zoudt. En zie...’
Anseele wil niet gezegd hooren, dat hij een obstructionist zou zijn. En Vandervelde
nog oneindig minder. ‘Nimmer ofte nooit is het in onze gedachte gekomen’, verzekert
hij, ‘ons tegen regelmatige, hoofsche en inschikkelijke bespreking der schoolwet in
October te verzetten. Niet meer dan dat wij er verder aan denken zouden, obstructie
te maken tegen de belangrijke en achtingswaardige begrootingsontwerpen, die ons
zoo beminnelijk worden voorgedragen, van op het oogenblik dat gij het
schoolwetsontwerp van den gezichtseinder schuift. Obstructie kan nuttig zijn. Maar
zij kan ook schadelijk zijn. Dus: tot op 22 October a.s., niet waar, mijne heeren? Dan
vindt gij in ons de heerlijkste der tegenstanders. En in 1914 ligt de baan glad om de
verkiezingscampagne te doen plaats grijpen of nog alleen het kiesrecht.’ En Anseele
treedt met zeldzame kalmte bij: ‘Juist! Goed gevlogen, Vandervelde! Nooit zal ik
zoo vreedzaam hebben gestaan tegenover de begrootingen!’
‘Ik ook niet! Ik ook niet!’, verzekert Woeste. ‘Ik zou wel hebben gewild, dat wij
er maar onmiddellijk van afwaren, van die schoolkwestie. Maar vermits gij een beetje
moe zijt... Hymans is voorwaar een “honourable man”. Gelijk gij het allemaal zijt:
“honourable men”. En leve Shakespeare!... Vandervelde heeft gezeid, dat de socia-
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listen te rekenen van 14 October bezadigd zullen zijn. Ik meen dezelfde belofte te
mogen afleggen voor hetgeen de rechterzijde aangaat. Heeft dezelfde Shakespeare
het niet gezeid: “To be or not to be?” Bezadigd zijn of niet? Gij hebt het eerste
verkozen. Ik feliciteer u’.
‘Ik ook’, verzekeren, dupliceerend, Anseele en Vandervelde. En nederig eindigt
Woeste: ‘Ik geloof wel, dat ik duidelijk mijne meening veropenbaard heb...’
Het schouwspel zou zelfs mannenoogen in tranen hebben doen baden. De
manhaftigheid van minister de Broqueville zet een einde aan deze eventueele
sentimentaliteit. Hij stelt de nieuwe dagorde der Kamer vast: 's ochtends de
begrootingen, 's namiddags de belastingen. En een beetje spoed, asjeblieft!....
En iedereen is en blijft 't akkoord.... Zoodat gij, van volgende Woensdag af, heel
aardig proza van mij te lezen krijgt over de wijze, waarop de Belgische staatsburger
wordt uitgebuit...
En intusschen?
Of beter gezegd: En nù?
Welnu: van uit hun standpunt hebben de leden der rechterzijde stinkend ongelijk
gehad, aan de socialistische linkerzijde toe te geven. Het ligt immers voor de hand,
dat deze van de vacantie gebruik gaat maken om een groote beweging door heel het
land tegen de nieuwe schoolwet op touw te zetten. De leden der regeeringspartij, die
met de bekende halsstarrigheid de schorsing der zitting en de verdaging van het
schooldebat hadden bevochten, voorzagen wel dat alle verlof hun noodlottig kon
zijn. Liever nog obstructie in de Kamer - hetgeen de mogelijkheid van zulke beweging
belemmerde en onmogelijk kon ma-
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ken - dan verdaging, die toe zou laten de oogen der bevolking te openen op de
wondbare plekken van onderhavig wetsontwerp. (Gij zijt rijk genoeg aan verbeelding,
om u voor te stellen op welke wijze zulke oog-opening geschiedt.)
Dat wetsontwerp, het ziet er anders wel goed uit. Schoolplicht, invoering van
vierden graad, geneeskundige dienst, een aantal andere diensten nog: het is niets te
veel; het is voor een deel misschien nog onvoldoende; maar... het brengt ons toch
een eindje vooruit in de rij der beschaafde volkeren. En beter laat dan nooit... Er blijft
echter, zooals ik u sedert drie jaren in de ooren schreeuw, het befaamde artikel 15
der Grondwet, dat, naar ik vrees, nooit rationeel wordt uitgelegd; en er is verder de
gelijkstelling van geestelijke met wereldlijke onderwijzers, voor wat staatstoelagen
aangaat.
Het is goed te begrijpen dat zulke gelijkstelling heftige bekamping vindt aan de
linkerzijde. Misschien kan de minister nog enkele amendementen aanvaarden, die
den gehuwden onderwijzer, die kinderen heeft, bevoordeeligen zouden. Maar dit zou
niet beletten, dat het princiep recht bleef: gelijke bezoldiging voor gelijke diensten.
En rechtuit gezeid: die vraag komt mij als onoplosbaar voor. Niemand links zal
de stelling van den minister aanvaarden; en het is zelfs te vreezen dat ook rechts
sommige leden uiting zullen geven aan de klachten van wereldlijke, zij het dan ook
vrije en katholieke onderwijzers, die vrouw en kinderen hebben, een stand hebben
op te houden, en niet wenschen gelijk te worden gesteld met geestelijken, die leven
op kosten van de orde waartoe ze behooren en wier gewin noodzakelijk in de gemeene
kas dezer orde zou gaan. En het zou mij dan ook alles behalve ver-
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wonderen, indien het tegenwoordige ministerie op deze schoolwet het lot zou
ondergaan van het ministerie-Schollaert. Temeer dat de heer Woeste, zooals gij weet,
geeischt heeft rapporteur der wet te zijn. En de heer Woeste wenscht niet beter,
kabinetten te zien vallen, die weinig geneigd zijn hem naar de letter te gehoorzamen....
N.R.C., 2 Augustus 1913.
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De pijnbank
Brussel, 5 Augustus.
Het is afgeloopen zooals ik u had voorspeld, het zal voor vadertje Braun eene goede
les blijven, hem door zijn eersten schepene ingeprent. Want ik heb het hier over het
geval-Braun. Ik zou er wel te verstaan geen inkt meer aan verspillen, ware het
vanmiddag, zooals aangekondigd, onder vorm van interpellatie niet voor de Kamer
gekomen. De heer Braun immers is voor goed en zonder beroep door Vlaanderen,
en meer bepaald door de stad waar hij op zulke zonderlinge wijze zijne rechten en
plichten van burgervader kwijt, veroordeeld. Volgend jaar, bij de
gemeenteverkiezingen, zal hij het ondervinden; gelijk sommige zijner vrienden, die
eveneens voor den wil der Vlamingen meesmuilend hun neus hadden opgetrokken,
het enkele jaren geleden moesten bekoopen: hunne plaats was niet in den Gentschen
gemeenteraad, en zij werden er dan ook buitengekegeld. Hetzelfde lot staat den heer
Braun te wachten: gij weet het. De ‘strijd om Gent’ moet noodzakelijk tegen hem
uitdraaien: alles laat het voorzien, en te dezer plaatse werd er ruimschoots op gewezen.
En wij zouden dus gerust den heer Braun, zonder meer omhaal, aan zijn droevig lot
kunnen hebben overlaten, - was de interpellatie-Henderickx niet tusschengekomen.
Die interpellatie heeft de gevolgen gehad die ik had voorzien: de bevoegde minister
heeft zijne handen in onschuld gewasschen. Niet alleen heeft hij den heer Braun de
eer der verantwoordelijkheid gelaten, maar hij heeft als zijn persoonlijk oordeel
uitgesproken, dat hij wijs
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gehandeld had. En verder heeft voorzitter Schollaert, die, nog zoo heel lang niet
geleden, het noodig vond, naar aanleiding van een nietig incident, van op de
presidentiëele katheder ‘Vive la France!’ te zitten roepen, zijn best gedaan om de
bespreking, die bij wijlen meer dan woelig was, te smoren, onder de bewering dat
het geval-Braun de Kamer niet aanging. De socialisten, zij hebben getracht de
discussie af te doen wijken door eene kleine parade, terwijl de heer Cooreman,
minister van State, oud-voorzitter der Kamer en mede-voorzitter van het uitvoerend
comité der tentoonstelling te Gent, die den heer Braun de eer aandeed, hem te
beschermen onder de vlerken van zijn gezag en een gedeelte der aansprakelijkheid
op zich te nemen, op zijne beurt gesteund en goedgekeurd werd door den heer Woeste.
En toch kan men niet zeggen dat de heer Braun, niettegenstaande al die
rechtstreeksche of onrechtstreeksche verzwegen of openlijke ondersteuning,
vanmiddag een triumph mocht vieren. Ik zal maar eens zeggen: integendeel. Om te
beginnen: niemand onder de liberalen is opgestaan om zijne verdediging op te nemen.
Het geen wel het allerduidelijkste bewijs is dat hij onverdedigbaar was. Wat erger
is: Anseele, wethouder te Gent, waarvan wel mag gezegd dat hij Braun als
burgemeester weêr binnengehaald heeft nadat deze, ten gevolge van eene
kleingeestigheid, was moeten aftreden; Anseele, die hem meehielp den
burgemeesterfrak weer aan te trekken, heeft hem, zij het dan ook met kalmte, eene
aftakeling toegediend, die lang in het geheugen kon blijven van den onvoorzichtigen
autocraat.
Neen, geen eigenlijk sukses; een sukses dat er zich
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eigenlijk bij bepaalt, de heer Adelfons Hendrickx, die de bel der interpellatie had
aangeboden, Fransch te hebben doen spreken. De heer Henderickx is, met de heer
Daens, de eenige in de Kamer die opzettelijk en koppig niets dan Nederlandsch praat.
Maar ditmaal wilde hij imponeeren; hij wilde de Kamer tot luisteren dwingen. En
de Kamer hééft geluisterd, al was het dan ook bij sommigen met tegenzin. Hij heeft
al de retrospectieve bestanddeelen van het geval aangehaald, waar ik niet op
terugkeeren zal, vermits zij u herhaalde malen werden medegedeeld. Hij klaagt het
uitvoerend comité der tentoonstelling aan, dat niet alleen zijne afspraken met de
Vlamingen eenvoudig over het hoofd ziet, maar in 't oog vallend de Vlaamsche kunst
in de hoofdstad van Vlaanderen negeert. Werden geen zeven en veertig duizend frank
gegeven voor een Fransch concert, ingericht door het Fransche blad ‘Comoedia’ met
de openlijke bekentenis Fransche propaganda te willen maken, en werden geene
arme twaalfhonderd frank.... geweigerd voor de uitvoering van ‘De Schelde’ van
Peter Benoit? Ziet men niet elke Vlaamsche kunstpraestatie onthaald op echte, of
openlijke obstructie? En dan verwondert men zich dat de Vlamingen protesteeren!....
Tegen Frankrijk, tegen zijne kunst hebben wij niets. En was Frankrijk over de
Vlaamsche Beweging wat beter ingelicht, zij zou ze goedkeuren. Waarheid is, dat
Frankrijk in België wordt binnengehaald door sommige Belgen, die slechte
vaderlanders zijn. ‘En nu vraag ik,’ aldus besluit de heer Henderickx zijne rede, ‘wat
de minister over het wederrechtelijk optreden van zulken burgemeester denkt, en
wat hij doen zal om het in de toekomst te beletten.’
Deze redevoering verliep natuurlijk alles behalve in
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gemoedelijke kalmte. De onderbrekingen waren talrijk, gevariëerd en krachtdadig.
Op een gegeven oogenblik zaten Anseele en Van Cauwelaert mekaar aardig in het
haar, al erkende de eerste de interpellatie goed te keuren daar zij niet bloot een
gemeentetwist was, zooals Schollaert beweerde, maar wel eene kwestie van recht.
De aangenaamste verrassing in de rij der incidenten bezorgde ons echter de laatst
genoemde heer voorzitter Schollaert: niet alleen betoonde hij zich partijdig in eene
mate die des te meer trof dat zij bij hem ongewoon is, maar hij ging zoover den heer
Braun den raad te geven, te doen alsof hij de Vlaamsche volksvertegenwoordigers
niet hoorde, ze dus te negeeren, en hunne aantijgingen niet eens te beantwoorden.
Men zegt dat de heer Schollaert voor 't oogenblik zeer overspannen is. Meer dan
wien ook zal een beetje vacantie hem goed doen....
De heer Henderickx blijft met zijne aanklachten niet alleen: met zijne prachtige
welsprekendheid staat Van Cauwelaert, duizendmaal razerig onderbroken, hem ter
zijde. En met zijn bijtend geluid steunt Kamiel Huysmans, die protesteert tegen de
krenking van het manifestatierecht, de vorige sprekers.
De repliek van Braun, die niet glimlacht vandaag, is bejammerenswaardig. Als
met tranen in de stem, wil hij alles op den nek der Vlamingen schuiven. Waarom
moesten zij beginnen? Waarom moesten zij het Fransch concert gaan onderbreken?
Waarom laten zij Frankrijk te Gent niet ongestoord begaan? Zij hebben mijn maatregel
uitgelokt. Ik moest hem nemen, want tegen-manifestaties zouden op den
hoogeschooldag niet hebben ontbroken.
Ziedaar het eenige argument van Braun: de tegen-mani-
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festaties. Deze echter zijn niet alleen slechts hypothetisch, maar de heer Braun spreekt
wetens en willens onwaarheid, als hij ze onvermijdelijk acht. Iedereen immers weet,
zoo in Gent als in geheel Vlaanderen, dat men tegen de vijftig duizend Vlamingen
die op bewusten Hoogeschooldag hun wil zouden hebben bekend gemaakt, dat de
Gentsche universiteit zou vervlaamscht worden, - dat men, zeg ik, in de stad Gent
geen vijf honderd man zou vinden, om eene antimanifestatie aan te durven. En
trouwens: waartoe dan dient 's heeren Braun's krachtdadige politie-met-hare-honden?
Die prachtig-afgerichte honden, die blaffen van vreugd als men ‘Vive la France!’
roept en bijten van woede als men ‘Den Vlaamschen Leeuw’ zingt?
Intusschen herhaalt Braun, zeker dat hij niet zal gebeten worden: ‘Vive la France!’
‘En gij hebt groot gelijk’, verzekert hem den heer Cooreman, die met energie den
neger van het uitvoerend tentoonstellingscomité wit tracht te wasschen. Waarna hij
op zijne beurt gelijk krijgt van den heer Woeste. Hetgeen, onder hevig rumoer, aan
Van Cauwelaert's mond de constatatie, de droevige maar echte constatatie ontlokt:
‘La Flandre est trahie par les siens’....
Het is Anseele, die de discussie besluit. En naar mijne meening, met wijze woorden.
‘Wij hebben’, zegt hij, ‘de Vlaamsche manifestanten van het Fransch concert
afgekeurd. Niet omdat wij hunne aanklacht ongegrond zouden vinden, maar omdat
zij naar ons oordeel meer vrucht zou hebben gedragen op eene andere plaats en in
andere omstandigheden. Hadde de burgemeester met hen willen onderhandelen, dan
zou het tusschengeval zeker geene plaats hebben gehad. Het is de uitdagende houding
van het tentoonstellingsbe-
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stuur, die er dus de schuld van draagt; daarom gaat het voor burgemeester Braun niet
aan, er een voorwendsel in te zoeken om eene betooging te beletten, die rechtmatig
was. Burgemeester Braun heeft in deze vergeten, dat breedheid van inzicht bij den
burgemeester van eene groote stad past, ja eene vereischte is. Vroeger werden
socialistische optochten ook wel eens verboden: het socialisme werd er te machtiger
om. De heer Braun, door thans de Vlamingen te tergen, kon er wel te spoediger en
te geweldiger hun macht om gevoelen. Hij heeft ongelijk gehad, bang te zijn voor
de straat: daarom treed ik de interpellatie bij..... En met dat al vergat de minister ons
te zeggen, wat hij in de toekomst denkt te doen. Hij verzuimt dus willekeurig zijn
plicht!’
Geachte lezers, gij zult het met mij eens zijn, dat zoowel minister als burgemeester
het er mee kunnen doen. Ik voeg bij deze regelen nog slechts deze enkele inlichting:
sedert eenige weken is het hoofd- en baardhaar des heeren Braun aanmerkelijk grijzer
geworden.
N.R.C., 7 Augustus 1913.
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Loopmare
Brussel, 7 Augustus.
Het geachte bestuur van de Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur te
Amsterdam neme het mij niet kwalijk, zoo ik het hier voor... laat ons zeggen anderhalf
uur (want langer zal ik aan dit briefje wel niet schrijven) één zijner titels ontleen.
Want, met Luther kon ik wel zeggen: ik kan niet anders. Mijn onderwerp brengt meê,
dat... Maar gij zult mij straks oneindig beter gaan begrijpen.
Stel U dan maar eerst en vooral voor, dat ik vanochtend uit Nederoverkaekebeek
van de hand der vrouw des plaatselijken geneesheers, volgend briefje ontvang:
‘Lieve Vriendin!’
(Deze dame, die mij met haar volle vertrouwen vereert en nu en dan zelfs overstelpt,
noemt mij bij elke briefwisseling hare ‘vriendin’. Ik vermoed dat het is omdat haar
wederhelft, die zeer jaloersch is, geen argwaan zou koesteren omtrent onze, anders
volkomen onschuldige, betrekkingen. Elke andere interpretatie ware trouwens niet
te rechtvaardigen).
De vrouw van den dokter van Nederoverkaekebeek laat mij dus vernemen:
‘Lieve Vriendin!’
‘Ik lees thans gestadig in de bladen van “Le petit Coureur”, zonder er goed achter
te komen wie daarmede wordt bedoeld. Ik gis wel dat hier geen sprake is van dezen
of genen manspersoon, want dan zou hij, in de krantenartikels, al even onvindbaar
zijn als zekere Jack de
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Ripper, waar mijne schoonmoeder zoo graag van vertelt in de lange
Nederoverkaekebeeksche winteravonden. Gij die in de hoofdstad woont en tot in de
hofkringen omgaat, zult er misschien in toestemmen, mij omtrent dat Loopertje beter
in te lichten. Wist gij hoe erkentelijk gij er mij om vinden zoudt! In de hoop U
binnenkort te lezen, omhels ik U hartelijk.’
- Gij hebt niet verkeerd gelezen: zij omhelst mij hartelijk. Hoe dan ook aan zulk
smeekschrift te weêrstaan? Ik greep deshalve naar mijne bestversneden pen, en
antwoordde:
‘Mijnheer!
Want ik laat nooit na, haar ‘mijnheer’ te noemen, omdat hare, nog geen tien minuten
geleden genoemde schoonmoeder, die bijzonder arglistig en twistziek is, anders wel
aan een minnarijtje kon denken. En daarom doe ik, alsof ik zelfs het geslacht mijner
correspondente ignoreerde. Ik schreef dus:
‘Mijnheer!
‘Stel u volkomen gerust: ‘Le petit Coureur’ is geen manspersoon. Het is noch een
losbandig-levende kerel, noch een beroepsfietser: twee beteekenissen, die, ook te
Nederoverkaekebeel, het Fransche woord ‘Coureur’ hebben kan, zooals u
waarschijnlijk niet onbekend zal wezen. Neen, het is geen man: het is een biljart.
Waarom deze biljart (zult gij mij vragen) een ‘Loopertje’ wordt genoemd, en zooveel
van zich spreken doet: het is hetgene wat gij uit het vervolg dezer letteren zult komen
te begrijpen.
‘Deze biljart immers is geen gewoon biljart. Hij vertoont namelijk deze
bijzonderheid, aan zijne oppervlakte
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onderscheidene kleuren te dragen, dewelke kleuren op hunne beurt elk den naam
van een land voeren. Langs die gefingeerde landen nu loopt, in eene gleuf, een looden
baasje, dat, pneumatisch voortgestuwd, blijft staan naar gelang de stuwkracht grooter
of kleiner is. En het is om geen andere reden - ik mag het u verzekeren - dat men dat
stuk lood ‘Le petit Coureur’ noemt.
‘Nu bestaat het spel hierin, dat gij het loopertje aan het loopen krijgt. Blijft het
staan, laat ons zeggen op Betsjoeanaland, dan ontvangt gij tienmaal uw inzet terug.
Blijft het, integendeel, reeds stoppen, laat ons zeggen te Nederoverkaekebeek, dan
strijkt gij niet meer op dan gij gewaagd hadt. En er zijn zelfs streken op den
aardbodem die heelemaal niets opbrengen, - de Noordpool bijvoorbeeld. Zoodat gij,
ten Noordpole aangeland, het verpande geld verliest (zonder te spreken van de
verkoudheid die gij oploopt!) - Dit is niet meer dan een schema van het spel. In
werkelijkheid is het veel ingewikkelder. Maar ik wil u niet overspannen, ziet u.
‘Nu bezit het uitvindingsbrevet van dezen merkwaardigen biljart een eigenaar, die
een bijzonder ijverig man blijkt te zijn. Nauwelijks had hij zijn geniaal idee
geconcipieerd en verwezenlijkt, of hij liep al de herbergen en slijterijen van België
en omstreken af, om toelating te erlangen, aldaar een exemplaar van zijn toestel te
plaatsen, dat, onder toezicht van een bediende van hem, ten behoeve der liefhebbers
fungeeren zou. Hij ging zoover, die uitvinder, dat hij tot twintig frank daags voorstelde
aan de koffiehuizen, om in hunne gelegenheid zijn biljart geplaatst te krijgen. Hetgeen
(gij zult het misschien niet gelooven, maar ik verzeker u dat het gebeurd is)
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argwaan wekte bij de heeren van het gerecht.
‘De uitvinder van het Loopertje werd beklaagd, waagspelen, in België verboden,
aan de schraapzucht van den volke over te leveren. Hij protesteerde: zijn spel was
er een van bloote handigheid. Hij bood aan, het voor de heeren van den gestoelte te
bewijzen. En inderdaad, geholpen natuurlijk door den Duivel van het Spel (gij hadt
het geraden), slaagde hij erin, dank zij, ik weet niet welke kansberekeningen, telkens
met zijn Coureurtje het land te bereiken, dat hij op voorhand aangekondigd had.
‘En het gerecht ging op de zaak niet verder in. Het onderzocht niet waarom zoovele
arme stakkers (want het spel heeft vooral in de volkswijken en onder werkvolk warme
aanhangers) er steeds maar bij verloren, terwijl de uitvinder, die de knepen kende
(er werd later aangetoond, naar het schijnt, dat door den ‘croupier’ gemakkelijk
bedrog kan gepleegd) steeds won. Het spel werd dan ook ‘reconnu d'adresse’. In al
de staminees werd dit aangeplakt. En nimmer werd er, bij geloken blik der politie,
te Brussel en omstreken zooveel gespeeld, en tegen even hoog geld.
‘Intusschen valt het voor, dat zekeren Zondag een zeventienjarige knaap eene
tachtigjarige vrouw vermoordt. De jongen, een behangersgast, was den vorigen dag
zonder zijn weekloon naar huis gekomen: hij had het verspeeld op ‘le petit Coureur’.
Zijn vader, die onderkoster is (ik vind dat zoo belachelijk niet) en wien hij wijs had
gemaakt, dat hij eerst den Maandag zou betaald worden, riekt lont en onthoudt hem
zijn Zondaagsch drinkgeld. De jongen, wanhopig omdat hij aan zijne speelmanie
niet kan gaan voldoen, gaat aan eene oude vrouw, die bij de
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familie inwoonde, een halven frank te leen vragen. De oude vrouw weigert. De jongen
ontsteekt in woede, en met een onaanzienlijk doch goed geslepen pennemesje snijdt
hij de keel over der oude vrouw. Waarna hij zelf door het venster springt....
‘Stel u gerust: hij zal van zijne kwetsuren genezen. Maar de oude vrouw is helaas
dood. Hetgeen bewijst, dat de heer Max groot gelijk gehad heeft, als burgemeester
van Brussel tusschen te komen.
‘De heer Max heeft namelijk besloten, enkele dagen geleden, hooge rechten te
heffen op ‘Le petit Coureur’. Vermits de eigenaar twintig frank plaatsgeld daags kan
betalen, kan hij ook wel twintigduizend frank per biljart en per jaar in de stadskas
storten: aldus redeneert niemand minder dan burgemeester Max. Ik weet niet of deze
redeneering, aan de strengste logica getoetst, volkomen steek zou houden. Maar wij
zijn hier niet om alle redekunstenaars de loef af te steken, niet waar; maar wel om
te beletten dat ‘Le petit Coureur’ verder oude vrouwen zou vermoorden. In welk
geval hij dan inderdaad op Jack de Ripper zou gaan gelijken.....
‘Burgemeester Max werd in zijn goed voorbeeld gevolgd door al de burgemeesters
van al de voorsteden; wat zeg ik? (ja?) door den burgemeester zelfs van Leuven, als
mijn geheugen mij niet bedriegt.
‘Wat mij de zoete hoop koesteren laat, dat het Loopertje weldra.... uitgeloopen zal
zijn. Want, ziet u, ik hou van oude vrouwen....
Waarmede ik de eer heb, Mijnheer, U mijne eerbiedige groeten toe te vertrouwen.
Geachte lezers, ik verkies aan dezen brief, gericht
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tot de vrouw des geneesheers van Nederoverkaekebeek, geen ankel woord toe te
voegen.
N.R.C., 8 Augustus 1913.
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Ter eere der Van Eyck's
I
Gent, 9 Augustus.
Ter welke eere, zult gij mij vragen, zag hedenmiddag de reiziger, die met den trein
van 11.40 uur uit Brussel aankwam, in het rijk-bebloemde station te Gent het voettapijt
ontrold, zooals alleen geschiedt als koningen de stad der Artevelden bezoeken?
Het is, zal ik u antwoorden, omdat inderdaad een koning naar de stad komt, waar
burgemeester Braun de regeering in handen heeft. En die koning is niemand minder
dan koning Albert.
En wat - aldus vervolgt uwe wijd-strekkende nieuwsgierigheid, - en wat is dan de
reden, dat koning Albert weer het zeestrand voor de stad van Flora verlaten zou?
Die reden is drievoudig: aldus mijn wederwoord. Maar in hoofdzaak geldt zij twee
andere koningen. En, vereert de koning ze heden met een bezoek, dan vereert dat
bezoek hem zelf. Wat, immers, hem hierheen dreef: de inhuldiging van het
gedenkteeken dat, tusschen de Hoofdkerk en het Geeraerd's Duivelsteen, ter eere
van Hubrecht en Joannes van Eyck, door de beschaafde landen van Europa en zelfs
van Amerika - zij, die niet meêdoen, aarzel ik niet onbeschaafd te noemen - werd
opgericht. En dit zou vanmiddag plaats grijpen, en de koning, komende van Oostende,
zou er zijne voetzolen nog eens maar weêr voor drukken in het mollige tapijt van
het Gentsche Zuiderstation....
De trein is binnen. Ik hoor verre Brabançonne's en rumoer van volk. Ik spoed mij
naar de plaats die mij is
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voorbehouden tusschen de koninklijke tribune waar de rijkpurperen peluche het
ongeschaafde timmerhout allesbehalve tracht te verduiken, en het voetbankje waar
redenaars straks vlak voor het gedenkteeken, de Vlaamsche kunst gaan huldigen. Ge
zult gaan zien op welke wijze.... Ik sta daar natuurlijk niet alleen. Waar ik mij bevind
midden in het puik der Oost-Vlaandersche geestelijkheid (vergeet niet dat de Van
Eyck's religieuze schilders waren, die niets dan kuische en vooral vormschoone
naaktheden, volkomen naar de inzichten en de aesthetische normen van Prof. Dr. De
Ceuleneer, hebben nagelaten), naast eenige dun-gezaaide kunstenaars, en, natuurlijk,
mijne confrères de Gentsche en Brusselsche journalisten, ontrolt zich voor mijn oog
een behaaglijk schouwspel. Aan de eene zijde van de fraaie zitplaats des konings,
waar dezen niet minder dan drie stoelen zijn gereserveerd al weet ieder dat hij alléén
komt, zie ik de bloem der Gentsche aristocratie. Ik heb nimmer de gelegenheid laten
voorbijgaan, om de schoonheid te bezingen der Gentsche vrouwen. Gij hebt dus al
geraden dat ik u hier weer een hooggestemden lierzang zou voordragen, indien deze
dames niet vergezeld waren van hunne heeren echtgenooten, dewelke
volksvertegenwoordigers, senatoren en katoenbarons zijn. Daartusschen in zit, tamelijk
alleen, en zonder dat iemand maar notitie neemt van hem, een grijsaard met adel en
fijnheid op het aangezicht. Die onbekende draagt den naam van Camille Saint Saëns....
Aan den anderen kant van het koninklijke podium grasduimen mijne oogen over de
Gentsche geleerdheid. Daar hebt gij, bijvoorbeeld, den reeds genoemden Prof. Dr.
de Ceuleneer. Het flamingantisme, en de successieve aftakelingen die hij aan
burgemeester Braun deed
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ondergaan beletteden niet, dat ook Prof. Dr. Paul Fredericq werd uitgenoodigd. En
daar hebt gij, op de eerste rij, vlak naast den troon, met al het souvereine bewustzijn
dat hij er den besten steun van is, Antonius episcopus gandavensis het paarse gelaat,
ééne bralle forschheid op het zware purperen lijf.
Ik kijk verder toe. Wie dan zijn het die, tusschen Pirenne (dien ik u niet heb voor
te stellen) en Gailliard (die u, secretaris als hij zich noemen mag van de Koninklijke
Vlaamsche Academie, misschien minder bekend is), wie zijn het die, in een jas vol
fel-groene looverkens en klaverkens, als één man op mij toetreden, de eene als een
vette miljoenenjood, de andere mager en scheeloogend als een dwalende hond? Hoed
af, mijne heeren: het zijn de vertegenwoordigers van het Institut de France: graaf
Paul Durrieu en prof. Prou, van de Ecole des Chartes. Claus, onze groote schilder,
al is hij heden de erg-officiëele waardigheidsbekleeder van de Academie de Belgique,
ziet er lolliger uit dan ooit. En daar zijn nog wel andere afgevaardigden van geleerde
lichamen. Maar wat hebt gij aan hun naam? Niets, niet waar? Waarom ze u dan
medegedeeld?
Trouwens, ik heb er waarlijk den tijd niet toe: immers, hoort gij niet als ik rijtuigen
aanrollen? De halzen strekken zich uit; het loopt echter uit op eene bittere
ontgoocheling: wat aanrijdt zijn twee tonvormige, groen geschilderde wagens van
den ‘Stedelijken Ruimdienst’.... Maar ditmaal bedriegen mijne goed-gedrilde ooren
mij niet: alleen koninklijke koetsen ratelen aldus. En de koning treedt uit, prachtig
verbrand van de zon, glimlachend en veerkrachtig. Men ziet dat hij zich te
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Gent goed thuis begint te gevoelen. Iedereen roept ‘Vive le Roi!’ Uit twee eenzame
kelen - waaronder de mijne - galmt een ‘Leve de koning!’ Daar geene politiehonden
aanwezig zijn, kom ik er heelhuids van af.
De koning, gevolgd door een drietal adjudanten, begeleid door den vergrijsden en
kommerzwaren Braun en den gouverneur der provincie, bestijgt de tribune, waar het
Noorsche sparrenhout zoo opvallend-weinig werd aan gespaard. De heer Casier,
voorzitter van de ceremonie, gaat op het reeds beschreven voetbankje staan. En nu
begint ééne dier redevoeringen, waarvan de galm der gemeenplaatsen langen tijd in
eene ontvangkelijke hersenpan blijft naleven. Terwijl de koning, met zijn sceptischen
glimlach, zoowaar doet alsof hij luistert.
En daar ontvouwen zich de perioden: ‘Les Van Eyck' inodèrent l'art de clarté’.
(Claus pinkoogt schalks). ‘L'Appel aux artistes et savants étrangers a été également
accueilli avec un empressement aussi flatteur pour notre patriotisme que pour le
peintre auquel s'adressait l'hommage’ (Monseigneur van Gent knikt met energie).
‘Longtemps encore, toujours peut être, la critique discutera la part d'intervention des
deux artistes dans la plus importante de leurs oeuvres’ (Graaf Durrieu, die dit punt
al lang meent opgeklaard te hebben, ziet den onvoorzichtigen redenaar verwijtend
aan, terwijl heel het wezen van prof. De Ceuleneer van geluk te stralen schijnt)....
Opeens valt het witte doek, dat het monument bedekte: daar zitten, enkele arduinen
treden hoog, Hubrecht en Joannes zijde aan zijde.
Aan hunne voeten het gulden opschrift: ‘Huberto et Joanni van Eyck’ (waarom
niet de Eyck, zooals Joannes
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zelf teekende, en wat beter Latijn zou zijn geweest). Hubrecht houdt de apocalypsis,
Joannes draagt een groot palet: eene symboliek, die in het bereik ligt van elken
kunsthistoricus en van al wie het wenscht te worden. Aan weerszijde treden, de
trappen op, grijsaards, jonge vrouwen, kinderen, die bloemguirlandes aandragen. Op
den rug van het monument, de genius der schilderkunst, en een opschrift, dat ik aan
uwe latiniteit opdraag: ‘Eximii pictoribus Huberto et Johanni Van Eyck dicatum
Belgicae anarumque gentium aere publico et privato erectum.’ En verder de
wapenschilder der deelnemende volkeren.
Het gedenkteeken is het werk van een talentvol jong Gentsch beeldhouwer, den
heer Verbanck. Het werd hem toevertrouwd ten gevolge, meen ik, van een wedstrijd.
Ik zal heden niet ingaan op de kunstwaarde van het werk, dat mij in vele deelen
gelukkig voorkomt. De vraag rijst echter bij mij op, of het niet beter ware geweest
zulk monument, gewijd aan twee grootmeesters der kunst, eenvoudig te bestellen,
eveneens aan een hedendaagsch grootmeester. Zulk eenen bezit Gent, eenen die thans
in volle rijpheid blijkt te zijn: George Minne. Dezes kunst, dewelke wortelt in die
onzer primitieven, was er op aangewezen om van een Van Eyck-gedenkteeken een
meesterstuk te maken. Terwijl - het ligt voor de hand - een wedstrijd, waar alleen
nog niet volkomen ontwikkelde kunstenaars deel aan nemen, moeilijk een werk,
geheel waardig van de huldigen meesters, geven kon. De waarde van Verbanck's
werk, ik herhaal het, in niets te na gesproken.
Als de heer Casier gedaan heeft met redevoeren, komt de heer De Weert van
schoone kunsten, op het voetbankje staan. In eene veel kortere oratie neemt hij het
monument
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ten laste der stad, en belooft er goed zorg voor te dragen. Na den heer Casier, brengt
ook hij eene verrassend nieuwe bijdrage tot de kennis der Vlaamsche primitieven
aan, en slaakt slechts één enkele zucht van spijt: 't is dat de heer Verbanck Margaretha
van Eyck geen plaatje heeft gegund naast hare twee broeders. Hetgeen, blijkens zijn
nieuw knikken, de bisschop weer gretig medebejammert....
En - 't is afgeloopen. Alleen nog de presentaties. En de koning, die deze heeren
bijna allen sedert jaren kent, verbaast er zich schijnbaar telkens om, dat zij zich nog
in leven bevinden en onder de aanwezigen zijn. Luidruchtig sukses voor den
beeldhouwer, als deze den koning wordt voorgesteld. De groene academiejassen van
graaf Durrieu en prof. Prou worden zeer geappreciëerd... Heel achteraan, de laatste
van al, treedt Saint Saëns aan. Hij is de eenige waar de koning een echt gesprek,
uiterst hartelijk, mee aanknoopt....
En aldus verliep deze nogal banale ceremonie, waar de eersten der
zuiver-Vlaamsche meesters zonder een enkel woordje Vlaamsch werden gehuldigd...
Zal het morgen op de ‘séance commémorative’ beter gaan? Gij zoudt het toch zeker
niet willen?....
De koning wandelt te voet naar de Lakenhalle, waar hij den Ommeganck te dezer
plaatse door mijne eigene hand beschreven, in oogenschouw nam, en met verbazing
vast mocht stellen met welke vlugheid schepene De Weert zich weet te verkleeden.
Geen half uur geleden stond deze voor den vorst te oreeren in zijn mooien zilveren
officieelen frak. Thans reed hij in het gevolg van Aartshertog en Aartshertogin,
uitgedost als hoveling, voorbij. Heb ik
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u verleden week verteld dat ook senatoren (althans ééne) aan den optocht deelnemen?
Dat moest eens in Holland gebeuren: dr. Abraham Kuyper, b.v. in de gedaante van
een ridder van Sinte Machiel!....
Nog een bezoek, in de Hoofdkerk, aan ‘De Aanbidding van het Lam’ waar de
koning devotieus een lange wijle bij stilstaat.
En dan naar de Tentoonstelling, en de Zomerfloraliën.
Daarover in een volgenden brief....
N.R.C., 11 Augustus 1913.

II
Gent, 10 Augustus.
De Hollander, die leest van feesten ter eere van de gebroeders Van Eyck, zal hierbij
natuurlijk onmiddellijk hebben gedacht aan de Rembrandt-huldiging, die, enkele
jaren geleden, te Amsterdam plaats greep. Die Rembrandtfeesten mocht ik niet
bijwonen; de herinnering aan de verslagen in de couranten, de bijzondere nummers
der tijdschriften, de gedichten die te dezer gelegenheid werden geschreven, het
heerlijke Rembrandt-boek van Lod. van Deyssel, zooveel anders nog: het leeft in
mijn geheugen als de warme hulde van een geheel volk, uitgesproken door de besten
uit dat volk, aan een kunstenaar, aan den kunstheld waar dat volk zich in zijne rijkste
schoonheid met
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fierheid in erkende.
De Van Eyck's hebben in de kunstgeschiedenis van Vlaanderen eene beteekenis,
die wel zoo groot is als die van Rembrandt voor Holland; - en het Vlaamsche volk
weet het. In de geschiedenis der wereldkunst is de beteekenis der Van Eyck's wellicht
nog groter - en de eenigszins ontwikkelden onder het Vlaamsche volk weten het. En
nu denkt de Hollander, die leest van feesten ter eere der Van Eyck's: ‘Dat wordt iets
grootsch natuurlijk, daar in het land waar feestvieren eene grandioze levensbehoefte
is. Ongetwijfeld nemen alle kunstenaars er aan deel. Verhaeren zal men gevraagd
hebben, een feestode te dichten, en die zal prachtig geweest zijn. Ongetwijfeld zal
men er voor een oogenblik aan hebben gedacht, dat de Van Eyck's toch hoofdzakelijk
Vlamingen waren, en zoo zal men ook wel de medewerking van een Vlaamsch dichter
hebben gevraagd. En dan, die breede, pralende, decoratief der Vlaamsche meesters
van de muziek, hoe zal zij gegolfd hebben in de zon-felle zomerlucht om het
ingehuldigde, ongetwijfeldimponeerende gedenkteeken, dat aan den grootsten
beeldhouwer van België zal zijn besteld geweest. En de feesten dan in de
schouwburgen, onder de bewonderende oogen van gansch het zoo naïef-geestdriftig
Vlaamsche volk! O, wat moeten die van Eyck-feesten gloriedagen voor de Vlaamsche
kunst, voor het Vlaamsche volk zijn geweest!’...
Het spijt mij, dien Hollander te moeten ontgoochelen: wij hebben de gebroeders
Van Eyck niet gevierd dan ‘en petit comité’. De kunstenaars, behalve een half dozijn
officiëele lui, waren niet uitgenoodigd geworden. Verhaeren zal wel niets van de
hulde hebben afgeweten. Op één enkele na, die er was als kunsthistoricus, had men
de
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Vlaamsche dichters zorgvuldig vermeden. Er waren geene feest-cantates, niet de
minste muzikale plechtigheid, tenzij op het Belfort waar de beiaard, bij de onthulling
van het monument, de ‘Marseillaise’ aan het spelen was en een muziekkorps dat
eene ‘Brabançonne’ uittoeterde. De schouwburgzalen bleven slapen onder hun
zomerstof. En van de huldiging vernam het Vlaamsche volk niets anders dan het
vernepen monumentje, dat het daar onder de massa van St. Baafskerk en het Steen
van Geeraerd den Duivel te zien kreeg, en dat het werk niet is van een George Minne,
maar van een, zij het dan ook veelbelovend, beginneling.
Ja, die feesten, zij zijn een armoedje geweest. Gisteren, niets dan die twee nogal
belachelijke en vast zeer banale redevoeringen, in het Fransch (slechts de bisschop
sprak, schijnt het, in de hoofdkerk den koning in het Nederlandsch aan: maar - daar
was geen volk, geen eigenlijk volk bij). En heden nu, de plechtige zitting, door het
‘petit comité’ ingericht in het Muziekconservatorium.
Zij moest beginnen, de zitting, om drie uur. Tien minuten voor drie waren er al
vier personen in de zaal. Tot korten van den tijd komt eene juffrouw op het orgel
wat fantazeeren. Wat eigenlijk niet tot het programma behoort, vermits de voorzitter,
kanunnik Van den Gheyn, met een twintigtal andere heeren, nauwelijks het podium,
een morsig en groezelig podium waar het donker is, heeft betreden, of hij begint
driftig naar de juffrouw te wenken en ‘chut’ te roepen. Het orgelspel wordt gestaakt.
Exit de juffrouw (zij speelt trouwens voortreffelijk).
Intusschen vullen hoogstens tweehonderd menschen de zaal; het zijn katoenbarons,
benevens barons van echten
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adel, die hun middagdutje komen doen. Want 's Zondagsnamiddags, om drie uur, is
het voor elken Gentenaar, die zich respecteert, plicht te dutten...
De ongeduldige voorzitter-kanunnik opent de vergadering en drukt den redenaars
op het hart, dat zij hoogstens twintig minuten aan het woord mogen blijven. En dan
geeft hij het woord... aan een landgenoot der Van Eyck's, aan een Vlaming? Neen:
aan een Franschman.
En deze - graaf Durrieu - drukt vooral op de rechten, die Frankrijk had op
medehuldiging der Van Eyck's. Immers, in dien tijd waren de Vlamingen feitelijk
Françozen. ‘La Flandre relevait, du royaume des Fleurs de Lys’. En was Joannes van
Eyck geen gunsteling der hertogen van Bourgondië?... Zeker, zeker, en graaf Durrieu
wil deze andere historische waarheid niet wegmoffelen: het is aan een Gentenaar,
aan den verlichten Judocus Veydt dat wij het weergaloos meesterstuk der
‘Aanbidding’ danken, hij die het bestelde, en zonder denwelke het misschien niet
tot stand zou zijn gekomen. Maar het zijn toch de hertogen van Bourgondië die, door
hun steun, verspreiding hebben gegeven aan het werk en aan den invloed der
Vlaamsche meesters, - een invloed die trouwens slechts in Frankrijk tot gratie, tot
nobelen stijl zou gedijen... En graaf Durrieu besluit: ‘Ik had mij het Van
Eyck-monument eigenlijk geheel anders voorgesteld: namelijk als twee vrouwelijke
figuren. De eene vrouw zou België zijn (graaf Durrieu verwart altijd België met
Vlaanderen) en, nieuwe Cornelia, zou zij als deze wijzen op hare twee glorierijke
zonen - de Van Eyck's - als op haar edelsten schat. De andere vrouw zou Frankrijk
zijn, en welgevallige oogen slaan op dezelfde twee zonen, die zij toch feitelijk ge-
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bakerd heeft en gevoedsterd. Er staat geschreven: “Souvenez-vous de vos pères.”
Ja, Belgen, gedenkt uwe voorouders, maar vergeet niet dat niemand u ooit beter heeft
gesteund dan Frankrijk, - wel te verstaan als gij u buiten alle “mesquines dissentions”
weet te houden...’
Aldus graaf Durrieu's rede. Ik onthou mij van alle commentaar, want ik heb haast
te komen tot wat de Duitsche afgevaardigde, Dr. Swarzenski, uit Frankfort, in zijne
moederspraak te zeggen heeft, en dat noch ingenieuze interpretatie der geschiedenis
is, noch een vriendelijk binnenhalen der Van Eyck's als.... welverdienden buit. De
spreker erkent integendeel, dat de Van Eyck's, door hunne kunst, Duitschland tot
eene provincie, een wingewest van Vlaanderen hebben gemaakt. In de tijden der
Romantiek reeds heeft Schlegel het gezeid: de Van Eyck's hebben eraan
medegeholpen, den grondslag van den Duitschen geest te leggen. En de wetenschap,
onze objectieve en experimenteele wetenschap van thans, heeft die meening gestaafd.
Dit is uit te leggen hierdoor, dat het werk der Van Eyck's is ‘eine Angelegenheit,
nicht der Kunst, aber des Lebens’. Goethe, die in deze niet verdacht kan worden van
voorliefde voor de Middeleeuwsche meesters, stelt ze op één voet met Phidias. Zij
voeren immers eene periode van het Leven tot hare volmaaktheid in Kunst. Daarom
ook is de uitwerking van hun arbeid eene van levendige en sterke, van algemeene
menschelijkheid. Zij waren niet alleen Vlamingen: zij waren Europeërs; zij waren
Menschen! (En hoe jammer het was dat ik toen Vermeylen, die hier éene zijner liefste
gedachten in uitnemende bewoordingen zou hebben hooren verkondigen, niet aan
mijne zijde zitten had!)
De Engelschman Brockwell, die daarop aan het woord
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komt, is hier niet, zegt hij, als den vertegenwoordiger van een comité, of van de
kunstenaars, of van de critici, of van de geleerden, of van de professoren: hij is de
vertegenwoordiger van een volk, een volk dat bewezen heeft wat het voor de
Vlaamsche kunst in 't algemeen, en voor de kunst der Vlaamsche primitieven in 't
bijzonder, voelt in den persoon van éen zijner uitstekendste zonen: in James Weale.
James Weale, de oude vriend van Guido Gezelle, is éene der grootste en beste vrienden
van Vlaanderen. Daarom hebben wij met aandoening zijn lof uit den fijnen mond
van sir Brockwell vernomen, en dien lof innig goedgekeurd. Naast mij vraagt een
katoenbaron: ‘De quelle huile parle-t-il?’ En ik verzeker u dat ik dit met mijne eigene
ooren heb moeten hooren, bij eene huldiging der gebroeders Van Eyck!...
De secretaris, de heer Paul Bergmans, leest nu verontschuldigingstelegrammen
voor, o.a. van minister Poullet. Want geen enkel minister is bij de plechtigheid
aanwezig. Als protest?....
Nog een ander telegram, zeer nobel en zeer schoon van inhoud, vanwege
groothertogin Maria Paulowna, als voorzitster van de Keizerlijke Academie van
Petersburg.
En nu is het eindelijk Pol de Mont, eindelijk een Vlaming, die het woord krijgt.
‘Het was eene uitstekende gedachte’, zegt hij, ‘de Van Eyck's hier te laten huldigen
in de groote wereldtalen. Ik betreur alleen dat het niet geschiedde ook in 't Italiaansch
en in 't Spaansch. En dank u oprecht, dat gij het ook laat gebeuren in het Nederlandsch,
in de taal zelve der Van Eyck's, waar de jongste der gebroeders zijne bescheidene
kenspreuk aan ontleende “Als ic can”... Deze bescheidenheid past, op dit
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oogenblik ook aan mij, die hier kom spreken na zooveel bevoegdere monden. Ben
ik hier niet als dat visschersfiguurtje op eene prent van Breughel, die als onderschrift
draagt: “Ick vissche achter 't net”? Maar, naast deze bescheidenheid, die ik me-zelf
opleg, heb ik dan toch ook een recht op fierheid. Ik, die Vlaming ben, heb het recht
te mogen zeggen: de Van Eyck's leerden aan heel de kunst van hun tijd Vlaamsch te
spreken. Een geleerde als Karl Voll heeft het gezegd. Tusschen de kunst van Frankrijk
en die van Vlaanderen, was er, onder en na de Van Eyck's, slechts een verschil van
dialekt waarvan de grondtaal het Vlaamsch is. - Want de Van Eyck's brachten iets
nieuws, dat specifiek Vlaamsch was; het realisme. De Adam en de Eva van het
Gentsche veelluik zijn zulke volledige weergave van realistische waarheid, van eene
waarheid zoo schroomvallig en zoo volledig, dat zij boven het realistisch-individuëele
tot het type, tot realistischen stijl rijzen. Ik stel mij voor hoe Joannes moet hebben
gebeefd (deze opmerking van Pol de Mont is treffend) toen hij, zijne naakte en leelijke
modellen voor zich ineens met de oogen van het genie, de stijlschoonheid er van
inzag; hoe hij zal hebben gesidderd bij de gedachte: “als ik maar kan die eeuwigheid
weêrgeven!” Hij heeft gesidderd, omdat hij vreesde dat hij om wille der schoonheid,
misschien de natuur zou moeten hebben verkrachten. En aldus heeft hij ons natuurlijk
leeren zijn, natuurlijkheid te leeren beschouwen, als eersten kunstnorm.... Ik eindig
- aldus de Mont - met een klein visioen. Van Mander vertelt hoe des Zondaags, in
zijn tijd nog, haast twee eeuwen dus na de schepping van het meesterstuk, het
Gentsche volk als in bedevaart met grooten ge-
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drange, en naar de wijze van bijen en vliegen om korven vijgen en rozijnen, toog
naar de paneelen der “Aanbidding van het Lam” als naar zoete en hemelsche
geneuchte. En nu zie ik het Vlaamsche volk eendaags gaan, even stil en ingetogen,
naar dezelfde kapel in St. Baafskerk, waar eindelijk de grafzerk van Hubrecht van
Eyck, met haar heerlijk Dietsch grafschrift, hare oude plaats zal ingenomen hebben.
En daar zal het Vlaamsche volk, het echte, weer in communie komen met de grootsten
onder hare zonen.’
Pol de Mont, den prachtigen redenaar, valt eene ovatie-‘quand-même’ te beurt.
Nochtans heeft de ongeduldig strenge voorzitter hem tot de orde moeten terugroepen,
en heeft de heer Verlant, directeur-général des beaux-arts, bedenkelijk en verwijtend
op zijn horloge moeten kijken: Pol de Mont heeft vijf minuten langer gesproken dan
het mocht.....
Nog een enkele, trouwens aardige, speech, in 't Fransch natuurlijk, van den heer
De Smet, voorzitter van den Gentschen kunstkring. Want men mocht hier natuurlijk
niet vandaan gaan op een Vlaamschen eindindruk.
En daarmeê was alles afgeloopen van deze van Eyckfeesten. Niet waar, dat er wel
eenig verschil met de Rembrandt-feesten was?....
N.R.C., 12 Augustus 1913.
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Is. Querido te Gent
Gent, 11 Augustus.
Maanden reeds voor de opening der Gentsche wereldtentoonstelling, lang voor wij
zouden vaststellen welke plaats Frankrijk zich zou inruimen, - neen welke plaats
men te Gent aan het gretig toehappende Frankrijk in die tentoonstelling te Gent
inruimen zou, wees ik erop, welke dankbare en welvallig-aanvaarde taak de
Nederlandsche kultuur vervullen kon.
Frankrijk - wij wisten het, al hadden wij toen geene idee van de zoo weinig-kiesche,
de zoo aanmatigende wijze waarop zij zich in de hoofdstad van Vlaamsch-België
zou doen gelden, - Frankrijk zou te Gent natuurlijk uitpakken en zeer terecht, met
de schatten harer nijverheid niet alleen, maar tevens, en hoofdzakelijk zelfs misschien,
met die van haren geest. Zij deed het inderdaad. Zij deed het op eene, Frankrijk
weinig-waardige, wijze: zij deed het als een overwinnaar. En eergisteren nog moesten
wij hooren hoe een, anders gewaardeerd, geleerde, graaf Paul Durrieu oordeelde over
de kunst der van Eyck's en die van hun tijd: als over iets dat niet zou hebben bestaan,
ware Vlaanderen in dien tijd niet eene Fransche provincie geweest en hadde Joannes
van Eyck den steun niet genoten van een hertog van Bourgondië.
Zulke onbeschaamde rol kon Nederland ten onzent niet spelen: het was er te eerlijk
en te bescheiden voor. Niet meer trouwens zouden wij hebben geduld; dat het zich
in onze zaken hadde gemengd, dan wij het van Frankrijk kunnen aanvaarden - al had
het er, wij erkennen en betui-
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gen het graag, evenveel redenen en rechten toe. Neen, wat wij, van toen er spraak
was van eene wereldtentoonstelling te Gent, vroegen, was: Holland moet hier zijne
intellectueele beteekenis doen gelden, eenvoudig en zonder verdere bijbedoelingen,
om blijk te geven van de Groot-Nederlandsche kultuur, waar Vlaanderen, twee
eeuwen lang, te rekenen van de veertiende eeuw, toongevend in was, en waar het
thans weer op krachtige wijze deelachtig in wilde worden. Wij hadden gewenscht
dat uw land objectief, en zonder alle verdere bijbedoeling, zijn machtig artistiek en
intellectueel leven hadde bewezen, - en dat ware zoo moeilijk niet geweest. Helaas,
ik werd wel wat teleurgesteld: de Nederlandsche deelneming in de afdeeling schoone
kunsten was schamel; de afdeeling boekhandel werd alleen door Van Dishoeck naar
behooren vertegenwoordigd; en van verder geestelijk leven zou men maar heel weinig
vernemen.
Intusschen trad Frankrijk op naar de wijze die men weet. En Nederland ging inzien
dat het, in een land waar het meer dan wie zich onder vrienden en verwanten mocht
achten, eene al te bescheidene plaats innam. Die laattijdige erkenning kan zeker niet
te wijten zijn aan uw regeeringscommissaris. Mr. Stuart heeft zich inderdaad, zoodra
hij den tijd heeft gehad, de toestanden in te zien en zich te oriënteeren, op zeer
ondubbelzinnige wijze van zijne kiesche taak gekweten. Hij liet geene gelegenheid
voorbijgaan, om op de stameenheid van Vlamingen en Hollanders te wijzen en uit
dit feit de logische gevolgen te trekken, zonder schipperen en zonder toegevingen.
Zijn werk te Gent is moeilijk: hij kwijt er zich van op uitnemende en waardige wijze.
Het belet niet, dat men betreuren
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kan dat Nederland te Gent niet wat vroeger is opgetreden, gelijk het thans in de laatste
weken doet: feiten als het schenken der kast met Hollandsche boeken, als de reeks
voorlezingen waarvan de eersten heden plaats had, gepleegd van bij de opening der
tentoonstelling, hadden allicht de Fransche overrompeling, door sommige Gentsche
heeren uitgelokt, niet tegengehouden: zij hadden echter kunnen bewijzen, op stille
maar krachtige wijze, dat de Vlaamsche Nederlanders zich niet alleen op hun verleden,
maar ook op een heden van beteekenis kunnen beroepen, om eerbied te eischen, in
't hart van hun eigen land, voor hunne eigene kultuur.
Doch: beter laat dan nooit. En vandaag dan greep de eerste der reeks voordrachten,
door de Nederlandsche regeering ingericht, en waar het geestelijk leven van Nederland
- waar Vlaanderen toch ook zijn deel in heeft - betoond zou worden, in het Feestpaleis
der Expositie plaats. Aan een jong, geestdriftig, intelligent, en uitnemend voorbereid
publiek van twaalf- à vijftienhonderd toehoorders - eene uiterst sympathieke menigte
- mocht mr. Stuart Is. Querido voorstellen als een schoon voorbeeld van
Nederlandsche (in casu zelfs onschoolsche) geestesontwikkeling. Hij mocht het doen
in de aanwezigheid van den gouverneur der provincie Oost-Vlaanderen, - die men
anders niet zoo heel dikwijls op de tentoonstelling ziet, - en van de Kamerleden
Huyshauwer en Siffer. Het bestuur van stad en van tentoonstelling had zich
onthouden...... En de heer Stuart vond uitnemende bewoordingen om te betoogen
dat Holland hier recht had op andere kronen, dan deze welke het zich hier door zijn
nijverheid verwierf. ‘Wij werden hier reeds beloond’, zegt hij, ‘in een nijverheids-
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tak die met de werkzaamheid des geestes nauw verband houdt: de uitgever Van
Dishoeck bekwam een “grand prix”, wel een bewijs dat onze geestelijke beteekenis
hier erkend wordt: - bewijs tevens van wat ons het innigste bindt: de taal en de
letterkunde. Wij hebben trouwens niet gewacht op de bekroning des heeren Van
Dishoeck om van onze zijde de eenheid tusschen Vlaanderen en Holland op geestelijk
gebied te bevestigen: het prachtige boekengeschenk van de Nederlandsche, zoo van
wetenschappelijke als van letterkundige, auteurs, is daar, ten blijke van eene
sympathie, die op raseenheid berust. Die eenheid moest bevestigd: de koningin van
Nederland stelde eene commissie in van congressen en voordrachten, die heden de
eerste vrucht van hare werkzaamheid aan het Vlaamsche volk aanbiedt in eene
voorlezing van Is. Querido. Die voorlezing weze er als een symbool van de taaleenheid
die ons bindt: wij hebben ééne zelfde taal, wij Hollanders voor U, gij Vlamingen
voor ons. En uit die gemeenschappelijkheid moeten wij nu maar van beide zijde het
beste nut trekken.’
Na dezen zeer toegejuichten speech komt Querido aan het woord. Hij las het
bekende hoofdstuk uit zijn onuitgegeven boek over Beethoven voor: ‘de Jeugd van
Beethoven.’ Deze voorlezing is voor u geen nieuws: herhaald werd er u in deze krant
de inhoud en de schoonheid bekend van gemaakt. Ik zou er dan ook kunnen over
zwijgen, was het niet dat Vlamingen tegenover zulke voordrachten dan toch met een
ander gemoed staan dan een Hollandsch publiek. Querido bekende het mij, niet alleen
de talrijkheid, ook de dankbare houding van zijn publiek heeft hem getroffen. Wij
bezitten immers tegenwoordig, niet alleen te Gent, maar geheel Vlaanderen door,
eene Vlaamsche jeugd, die

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 6. Nieuwe Rotterdamsche Courant januari 1913 - november 1913

493
niet alleen in kennis voor alle andere gaat (er wordt aan den toren der Vlaamsche
wetenschap gewerkt tegenwoordig, en wij vreezen de taalverwarring niet, wij!), maar
die tevens uitblinkt door liefde. Die jeugd wijst met dankbaarheid op ouderen die
zestig jaren leeftijd tellen. Die zestigjarigen neigen van harte naar jongens van zestien
jaar. En aldus leven drie generaties in eene gemeenschap van onverdelgbare jeugd,
omdat zij eene zelfde, bij voorbaat beminde, schoonheid in de toekomst willen.
Querido moet het hebben gevoeld, toen hij daar te lezen stond. Het ‘ging’, blijkbaar.
De sympathie was ontstaan van bij de eerste volzinnen: Querido mocht zich laten
gaan. En ik verzeker u: hij liet zich gaan. Deze groote lyrische natuur, met zijn
hooggestemd geestelijk-lyrisch geluid, mocht alle ‘houding’ verzaken.... Het was
(iemand die ook wel eens voorgedragen heeft kon het natuurlijk wel merken), het
was de eerste maal niet dat deze ‘jeugd van Beethoven’ door haar auteur werd
voorgedragen. Sommige intonaties hadden niet de spontaneïteit der eerste opwelling
van gevoel. En... Querido is een zeer geoefend voordrager.
Maar wanneer het ging over de verhouding van den kleinen Ludwig van Beethoven
tot zijn vader (wie schrijft eens het boek, dat de alkoholistische vader van het genie
Beethoven wel verdient?); toen het pijnlijke en armoedig-schoone beeld der moeder
met groote menschlievendheid werd geteekend; toen vooral uit het schitterende,
thans-gelouterd-schitterende, proza van den psycholoog Querido, het betoog, het als
in twiststrijd warm-volgehouden betoog over Beethoven's eerste liefde met vuur
werd voorgehouden (al zou ik daarover nu wel eens met Querido willen kib-

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 6. Nieuwe Rotterdamsche Courant januari 1913 - november 1913

494
belen), toen trof de redenaar zelfs door literatuur versteende harten. - Dat hij mij
vanmiddag ontroerd heeft, mag hij op zijn geweten nemen....
Ik sprak u van de dankbaarheid van het publiek. - Een deel dezer erkentelijke
stemming moge Dr. M. De Hartog toekomen die, naar ik hoor, de ziel is van het
inrichtingscomité dezer voordrachten. Eere zij hem!
N.R.C., 13 Augustus 1913.
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De tentoonstelling te Gent
XII
Brussel, 12 Augustus.
De gebroeders Van Eyck, mijne stadsgenooten, en uw landgenoot Is. Querido, hebben
mij zoowaar weer drie dagen van mijn leven binnen de muren der stad Gent gehouden.
Ik heb er gebruik van gemaakt om te vernemen, dat de bronshuidige Philippijnsche
schepsels, die het schoone ornament waren van de wijk Oud-Vlaanderen, eruit
verwijderd waren geworden. Niet zoozeer nog, schijnt het omdat prof. dr. De
Ceuleneer ze te weinig gekleed of naar de lichamelijke verhoudingen te weinig
schoon vond, dan omdat zij al de katten, die zij vinden en kapen konden, zich tot een
geliefkoosd eetmaal voorbereidden.
Deze reden tot verwijdering van menschen, die ik te dezer plaatse schriftelijk
bewonderd heb, en die deze bewondering ten volle verdienende waren (ik herinner
mij, op een vroegen morgen het spel van een twintigjarigen jongen en een achttienjarig
meisje, waar ik niets zal van mededeelen, dan dat ik het, om der wille van de
schoonheid, nimmer vergeten zal), deze reden houdt geen steek. Wie immers onder
de onzen, at niet eens eene kat, zij het dan ook onder den naam van konijn?
Ik weet niet of het in Holland als in Vlaanderen gaat, maar in mijn land eten de
letterkundigen graag konijn. Ik ken te Gent eene gelegenheid, het ‘restaurant Nantes’,
waar Maurice Maeterlinck er dikwijls verorberde in gezelschap van naaistertjes.
Waaruit ik afleiden durf, dat de schrijver van ‘Pelléas en Mélisande’ de kat, als voed-
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sel, liefheeft.
Deze bij uitstek Gentsche, beschouwing heeft niet belet, dat de Phillipijnen de
tentoonstelling aldaar uitgedreven werden...
- Ander nieuwsje dat u interesseeren kan: ‘The Ghent Syndicate Company’, die
de ‘plaine des Attractions’ van de tentoonstelling exploiteerde, moet in failliet
verklaard zijn. Ik zal wel de laatste zijn - gij begrijpt het beter dan ik-zelf! - om in
deze mijn vinger tusschen schors en boom te steken. Maar.... tegen de feiten kan
geen voorbehoud op: het schijnt dat de zaken der ‘attractions’ niet voorspoedig zijn.
Zoo weinig voorspoedig zelfs, dat iedereen putten in de aarde klaagt (hetgeen, bij
regenweer, de aarde als voetpad waarschijnlijk onbruikbaar maakt)....
Maar ik zit u hier maar pessimistische berichten mede te deelen, als ik u moest
spreken over een wèl-voorspoedigen tak der tentoonstellingsnijverheid: namelijk
over de Zomer-Floraliën, die thans verkeeren in volle fleur.
Als ik mij aldus uitdrukken durf.
Want wat anders slechts om de vijf jaar gebeurde, zien wij thans in minder dan
vier maand plaats grijpen: ten tweeden male sedert de opening der
wereldtentoonstelling beleven wij de groote vreugde-om-bloemen, die men sedert
meer dan honderd jaar (als ik mij niet vergis) te Gent Floraliën noemt.
Vreugde-om-bloemen! Vreugde om kleuren en geuren, - neen: om de éénheid
hiervan, om de troebele, haast angstwekkende eenheid van disparate indrukken, die
u opheffen in een zinnelijke wereld, die pijnlijk is en wellustig. Zulke indrukken
moesten verboden worden door de politie:
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zij herinneren te zeer aan het verloren paradijs, en kunnen dus, in den modernen
staat, waar ieder met dankbaarheid zijn lijdensplicht te aanvaarden heeft, leiden tot
opstand tegen de wet van gedwee-aanvaarden arbeid.... Zulke indrukken heb ik
eergisteren en gisteren nog veel meer ondergaan dan bij de voorjaarsfloraliën, in
April j.l. Toen zagen wij vooral ongeurende, koude bloemen. Hunne kleuren waren
bleek en koel. En zij waren stijf en ordelijk. En heel de opzet, trouwens, dezer (gij
weet hoe prachtige) tentoonstelling was het: ordelijk en stijf en bleek.... Thans, bij
de zomer-floraliën, schettert koper. Gij treedt de zaal binnen, en, zoo gij maar
eenigszins vatbaar zijt voor de onderlinge multiplicatie der zintuigelijke sensaties,
golft u tegen eene metalen fanfare. Midden in de groote serre heeft men een vijver
gegraven, een groot, zilveren blad, waarop het groene oxide ligt van ruime bladeren:
het zijn de nymphea's en hunne bloemen gesneden uit dik ivoor, uit diepe schijven
amber, uit den rozigen stam van reuzen-koralen. Maar om hunne hiëratische stilte,
om hunne koelte heen, daar gaat al de zang op van heftigere kleuren. De begonia's
vertoonen hun dof maar verve-rijp en wellustig felp, hoog schieten de rosse leliën
op die hun beker bieden als voor een gevaarlijken dronk. Anthuriums, allerlei andere
planten nog, vertoonen iets dat onschuldig-broeierig, dat naïef-zinnelijk is. En bij
dien diepen tuin, die afgesloten is van 't overige der tentoonstelling, en daalt in
geheimzinnig water, kunt gij impressies opdoen,.... waarvan gij uwe lippen zult
aflikken.
Als ik mij aldus uitdrukken durf....
Om dien middengroep strekken zich de tuinen uit. Aan

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 6. Nieuwe Rotterdamsche Courant januari 1913 - november 1913

498
een Alpenlandschap klimmen planten op, die zoowaar door den Schepper ertoe
voorbestemd schenen. Aan de andere zijde is het eene ongelooflijk-rijke verzameling
orchideeën: grillig, maar, komt het ditmaal voor, rijker en guller en natuurlijker dan
toen wij er zagen in April. En verder zijn het de hooge varens met hun verlokkelijke
schaduwen: geraniums, heliotropen, hortensia's, fuchsia's mengen hunne, reeds naar
het najaar, naar het bitter-geurende najaar, riekende uitwazemingen, terwijl hunne
kleuren te diep zijn om nog te herinneren aan frissche jeugd der natuur. Verder nog
rijzen, uit hunne blankgroene scheden, de gladiolen. De amaranthen bloeden; de.....
Maar ik ben overtuigd dat gij al genoeg begint te krijgen van mijne lyriek. Ik ook,
trouwens. Daarom besluit ik maar met het besluit: indien wij eens samen de
Zomerfloraliën gingen bezoeken? Wij zouden het ons waarlijk al heel weinig
beklagen!
N.R.C., 13 Augustus 1913.
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De een en twintigste Vlaamsche kop, mitsgaders eenige andere
Brussel, 18 Augustus.
Daar ik het eigenlijke verslag, voor deze courant, over de Verriest-huldiging, bij uw
Antwerpsche correspondent in goede handen wist, kon ik mij gisteren den geheelen
dag op de geneuchte laten gaan van het conterfeiten. Na Jan Toorop, die Verriest's
portret teekende, dat door de Hollandsche vereerders den goeden pastor zou
aangeboden worden; na de teekening die Gustave van de Woestijne naar dit oolijke
en schoone gelaat maakte om in reproductie uitgedeeld te worden onder de
‘beschermende’ feestvierders, zou ook ik den Vlaamsche Kop - den een-en-twintigste
na de twintig die hij-zelf beschreven heeft - van Heer ende Meester probeeren onder
lijnen te brengen, zij het dan ook alleen en in alle bescheidenheid, onder lijnen druks
van een dagblad.
Elf uur in den morgen. Ingoyghem, en meer bepaald de groote, rijk- en
naïef-‘gepinte’ dorpsstraat waar het groote heerenhuis, woonst van den jubilaris, zich
bevindt, wemelt van volk, dat de logge auto's, waar de hooge gasten van het
inrichtingscomité in aanrijden, toetend en puffend, nauwelijks vermogen te scheiden.
Tusschen stugge gendarmes in, die het huis tegen invasie moeten beschermen, treed
ik het hek binnen: ik wil den gevierde mijne opwachting maken, hem met dezen
schoonen dag gelukwenschen.
Hoe zal ik hem vinden? Gij weet, hij is in den laatsten tijd erg ziek geweest, en
de laatste dagen erg zenuwachtig. Hij, die anders de bescheidenheid zelve is, kwam

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 6. Nieuwe Rotterdamsche Courant januari 1913 - november 1913

500
telkens bij Stijn Streuvels aanbellen: ging het? hadden de inrichters niet te veel last
om hem? ontmoetten zij niet te veel moeilijkheden? - Doch Streuvels had hem telkens
met joviale brutaliteit afgescheept: het ging hem, den pastor, immers niet aan! met
wat kwam hij zich bemoeien..... En de pastor kuierde dan weer naar huis; loerde door
een spleet van de gordijn; zag al die vlaggen en al die wimpels en al die papieren
bloemen waarmede tot het nederigste geveltje toe versierd werd; las de opschriften,
uit zijne werken getrokken, die boven de deuren gespijkerd stonden. En hij monkelde,
toen hij het uithangbord van den herbergier, zijn buurman van overstraat, vervangen
zag door de profecie:
‘Dit wordt hier eene goede zake!
Als ik mijn nekke maar niet en krake!’

De zegebogen, de estrade werden aan zijn tuinmuur opgetimmerd: hij volgde
zenuwachtig het werk. Wat moest dit morgen al worden?.... En Zaterdag had hij
koorts gehad. Want hij is ziek geweest, en telt ruim drie-en-zeventig jaar.....
Ik treed de groote kamer, het relikwieschrijn der herinnering van dezen rijken
geest, die zooveel bemind heeft, binnen. En onmiddellijk ben ik gerustgesteld: de
grijze pastor beheerscht zich-zelf volkomen. Deze sterke en fijne natuur overwint
de emotie. Zijn breed, machtig, maar zoo speelsch-doorrimpeld en vlug-levendig
gelaat heeft den glimlach der beste voordrachtdagen. Om zijn mond zijn plooien van
looze geestigheid, die hij heeft als hij een grapje vertelt; zijn oogen tintelen, gelijk
wanneer hij een beeld heeft gevonden, éen van die beelden welke hij zoo sierlijk en
zoo krachtig weet te ontwikkelen tot ver-
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duidelijking zijner gedachte, en die de gedachte volgen tot in hare fijnste wending
en tot in hare meest verrassende verholenheden. Zijn voorhoofd is glad en sereen.
En slechts aan een trilling der neusvleugels, heel even, en aan den gloed op de
jukbeenderen raadde men, nu en dan, de vlug-onderdrukte aandoening. Ieder - ik
was, gij kunt het wel denken, niet alleen - drukt hij met gulle oprechtheid de hand,
die nauwelijk beeft. Voor ieder heeft hij, in dank, een hoofsch compliment; weet hij,
van af de fijne proevende lippen, met lenige buigingen der kleine, maar kristal-heldere
stem, een madrigal te spinnen, dat treft door de schoonheid der sprake meer nog dan
door de oprechtheid die het doorglanste....
‘Hij is goed; het zal goed verloopen’, zegt mij zijn broeder de professor, die er
veel zenuwachtiger, veel meer aangedaan uitziet dan hij zelf. Eén oogenblik nochtans
dreigt de emotie den jubilaris den meester te worden: Prosper van Langendonck staat
voor hem, en weent. Want het is Prosper van Langendonck die, in 1893, den
eenvoudigen West-Vlaamschen dorpspastor, door een heerlijk gedicht van hem in
‘Van Nu en Straks’ over te drukken, als het ware in Groot-Nederlandschen bodem
heeft overgeplant. Prosper van Langendonck ziet thans, hoe heel Groot-Nederland
den pastor, die hij om zoo te zeggen heeft ontdekt, huldigen gaat en vieren. En hij
weent... De pastor staat recht voor hem en klemt zijne hand tusschen de eigene twee
palmen. Thans hapert het compliment. De jukbeenderen worden vuurrood. De
neusvleugelen trillen hevig. Tranen wellen naar de oogen. De oude pastor moet gaan
zitten....
Het huis is vol menschen. Terwijl Emmanuël de Bom eene
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gulle hand reikt aan Pauline-de-meid, de trouwe verzorgster van den Meester, en die
beschaamd vlucht naar hare keuken, loopt voorzitter Vermeylen, met een aangezicht
strak en geel van vermoeienis, rond. Secretaris Toussaint van Boelaere, die er als
gezoden uitziet - in acht dagen heeft hij geen tien uren mogen slapen -, wipt vlug
een glas champagne binnen, en schiet dan weêr naar buiten, waar hem de zorg voor
den orde-dienst is opgedragen. Want weldra zal de optocht voorbij komen gestapt.
Ook ik ga, buiten, mij onder de menigte opstellen. In een der ramen van de
bovenverdieping, in Verriest's woning zie ik Mevrouw en den heer Kiewit de Jonge
plaats nemen. Pauline komt er postvatten naast Prof. Dr. Leo van Puyvelde, der
universiteit Gent. Op eene estrade, die men voor de eeretribuun heeft opgetrokken,
wijst men mij Mevr. Albertine Smulders. Talrijke andere Hollanders zijn eveneens
onder de menigte - ruim twintigduizend vreemdelingen, naar men mij verzekert die Ingoyghem overrompelt. Ik groet Dr. Beversen. Ik groet Dr. Van der Valk. Ik
groet Dr. J.B. Schepers. Ik groet Dr. Frans Bastiaense. Ik groet Dr. Poelhekke. Hemel,
wat groet ik een aantal Doctors, zonder te spreken van de heeren Van Dishoeck en
Veen, die uitgevers zijn.
Maar daar is de stoet. Ik zeg er u geen woord over: dat gebeurt uit andere pen.
Want ik kijk niet eens naar de honderd acht en veertig prachtpaarden die den optocht
openen; de duizend vlaggen, klapperend op de Noorderbries, schetterend in de zon
die, daar heel in de oostelijke verte, door de wolken breekt: ik wil ze niet zien. Want
dáar, op het verhoog, staat naast nevr. Gustaaf Verriest en zijn broer, dezer kinderen
en dezer heerlijke kleinkin-

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 6. Nieuwe Rotterdamsche Courant januari 1913 - november 1913

503
deren, omringd verder van genooden, Hugo Verriest. En weêr conterfeit ik.
Terwijl Fons Sevens, de onvermoeibare, zijne tienduizend mannen voorgaat, terwijl
Toussaint dezen toeroept: ‘Hebt gijlie dan geen dorst? Ga dan voort!’, staat, op zijn
podium, de pastor innig te genieten. Van spiritueel is zijn gelaat verteederd geworden.
Hij ziet er thans naïef-blij, meer nog dan geestig uit. En hij groet, en hij drukt handen,
en hij wenkt in de menigte bekende dames toe, dat zij onder de estrade zouden komen;
en hij groet ze met voorname beleefdheid en gratie. Maar het verkeert, als de massa
aandreunt der, zoo liberale en socialistische als katholieke, studenten. Daar staan
ineens honderd jonge mannen, het Vlaanderen van morgen, de heilige schare die
Vlaanderen groot en schoon zullen maken, en juichen den meester, den voorganger
in eigen kultuur, in eene formidabele ovatie toe. Verriest weerhoudt thans de emotie
niet langer. Met zijne beide handen omklemt hij den rand der tribune. Het machtige
boven lijf rekt zich, strekt zich uit. De oogen zien ten hemel. Het schoone hoofd rijst
aan de gespannen pezen.
De arendsneus wordt wit en nijpt toe. De linkerhand, in de zwarte handschoen,
komt op den mond de snikken onder drukken. Twee tranen komen rollen over de
wangen. De pastor denkt aan zijn Berten Rodenbach, aan zijn geestelijken zoon, die
zoo heerlijk bewezen heeft welke kracht van onze schoone Vlaamsche jeugd kan
uitgaan. En dat oogenblik is zoo grootsch, dat ik Frans Bastiaanse zijn zakdoek over
zijne oogen zie wrijven, en een correspondent der N. Rott. Ct. 't papier, waar hij
nota's op neemt, bevochtigt met het zilte nat zijner traanklieren....
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Derde visioen: Verriest aan tafel. Wij zijn, onder de strenge en aandachtige kontrool
van Stijn Streuvels, die, afgetobd, (men stelt zich niet voor wat het is, zulke
plechtigheden in te richten op een klein dorpje), de trouwe oogen roodgerand, vijf
jaar ouder dan toen ik hem, geen maand geleden, voor 't laatste zag, de deelnemers
aan het banket hunne kaart afneemt, - wij zijn de groote tent binnen, waar wij met
twaalfhonderd mannen en vrouwen deel zullen nemen aan het feestmaal. Tusschen
haakjes: stelt gij u voor hoeveel zalmen er noodig zijn om twaalfhonderd hongerigen
te spijzen? En al die zalmen kwamen uit Holland. Beeldt u dan in welk een mooien
stuiver uwe nationale vischvangst aan de Verriest-huldiging heeft verdiend....
Verriest is weer volkomen kalm. Hij heeft met glimlachende kalmte al de speeches
aangehoord, - en smakelijk gegeten. En nu komt zijne spreekbeurt, het oogenblik
dat hij zal danken. - Dat oogenblik was door hem zorgvuldig voorbereid: het werd
eene snaaksche karakteriseering van al dezen die aan het feest hadden medegewerkt.
En het werd een der geestigste causerieën, die wij ooit uit zijn mond hebben gehoord.
Zijn gelaat, zijne houding, zijne gebaren gingen er zich dan ook naar schikken. Hier
stond de Verriest der honderden en honderden voordrachtavonden. Zijne oogen
tintelden van spirit. Zijne lippen, omkrullend of naar binnen buigend, wachtend
half-open of in gewisheid samengeperst, weerhielden of flapten uit, lieten raden of
kwamen in verrassende beelden de eeuwig jeugdige leutigheid van dezen geest. Hugo
Verriest was daar bij twaalfhonderd vrienden, die hij haast allen persoonlijk kende:
hij kon zich dus laten gaan, zonder ‘pose’
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in al de oprechtheid zijner ziel - oprechtheid, waar onverwoestbare gratie een der
schoonste bestanddeelen van is. En of het ‘ging’, uit die oogen, op dien mond, op
heel dat immer bewegende gelaat, en uit die wijzende vingeren, en uit die zwierige
armen, die zooveel zeggen kunnen!
Tot daar rees pater de Vos, de capucien: oudste leerling van Verriest, en martelaar
der West-Vlaamse Beweging. Hij werd uit het collegie van Roesselare gedreven, als
gijzelaar van den geest, die Verriest er had aangestoken. Hem werd de gewone
geestelijke loopbaan onmogelijk gemaakt omdat hij al te zeer bezeten was van de
gedachte: Vlaanderen vrij. Toen werd hij, heraut der vrijheid, anarchist in haast
absoluten zin van het woord, de pater die geen anderen meester meer kent dan zijn
God, en geene andere wet dan die der Franciskaansche armoede. En pater De Vos,
een man als een reuzen-eik, een grootsch redenaar daarenboven, kwam aan Verriest
de dankbare hulde brengen van dezes leerlingen, van dezes geestelijke kinderen.
Toen werd het den grijsaard, die zich in het leutige en fleurige praatje van daareven
nog zoo jong had betoond, weêr te machtig. Weêr werd hij vuurrood. Hij sloot zijne
oogen. Zijne trekken werden strak. Hij weende niet, thans. Hij was één bewusten
ernst: dien van den strijder, die herdenkt....
Wanneer wij, een uurtje later, midden tusschen de fanfaren in, langs
Vichte-steenweg het station zouden bereiken, kwam achter ons aan, bij gejuich van
het volk, eene opene auto aantuffen: het was Hugo Verriest, die mevrouw en den
heer Vermeylen, met een paar andere gasten nog, naar den trein bracht..... Thans was
het de ontspanning.
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Zalig-moe, wuifde de pastor zacht met de hand. Het was voor hem een schoone dag
geweest: hij was er dankbaar om als alleen kinderen en artiesten het kunnen zijn. In
zulke stemming mocht hij terugkeeren naar de rust en het herdenken. Hij wist thans,
hoezeer hij bemind wordt. En aan zulke zekerheid kan men zeer, zeer oud worden.
‘'t Is nochtans niet’, zei ons bij de terugreis iemand, die het weten kon, ‘dat de
inrichters met geen tegenstand hebben te kampen gehad. De bisschop van Brugge
had geen enkelen afgevaardigde gestuurd. Erger: hij had aan de priesters van zijn
bisdom verboden aan het feestmaal deel te nemen, ‘waar pastor Verriest tusschen
twee vrijmetselaars zou hebben gezeten’. De regeering was er niet toe te bewegen,
Hugo Verriest het kruis van officier in de Leopoldsorde toe te kennen, hetgeen
nochtans geregeld gebeurt bij zulke plechtigheden. En toen men den gouverneur der
provincie West-Vlaanderen tot deelneming uitnoodigde, antwoordde hij: ‘Ik moet
er eerst eens met den bisschop over spreken!’
N.R.C., 19 Augustus 1913.
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Twee kerken
Brussel, 18 September.
Gij zoudt nooit raden waar ik een deel mijner vacantie heb doorgebracht, en zelfs ik
zou het niet raden, indien ik het natuurlijk niet wist, - zoo afgelegen en eenzaam is
dat gezegend plekje van den aardbodem, zoo ver buiten alle menschelijke verkeer
dat mijn lijf-brievenbesteller in hoogst-eigen persoon niet zou hebben vermocht er
mij te ontdekken, indien ik hem niet had toevertrouwd waar het ergens schuilt op de
Belgische landkaart.
Het ligt... op zoowat achttien kilometer van Brussel. En nu denkt gij onvermijdelijk
dat ik u, met permissie, voor het lapje hou. Gij vergist u nochtans: daargelaten dat
de terugkeer tot den dagelijkschen plicht mij eenigszins weemoedig stemt, heb ik
mij nooit zoo ernstig bevonden als vandaag. (Het verontrust mij zelfs een beetje.) Ik
zeg het dus geenszins om u te verschalken: mijn vacantieverblijf, dat lustoord waar
men geene andere stedelingen ontdekt dan... een paar volksvertegenwoordigers (ook
dit is strikte waarheid), is gelegen vlak bij Brussel naar het Noord-Westen op, en
niet ver van Ninove.
Het heet Pamel. Men bereikt het met een sukkeltreintje, dat alle drie minuten blijft
staan om een mandje kolen te laden of den conducteur toe te laten, aan natuurwetten
te gehoorzamen of zijn dorst te lesschen - hetgeen ook eene natuurwet is. Het heeft,
gelukkig, anderhalf uur noodig om de achttien kilometer afstand tusschen de hoofdstad
en het Pamelsche doelwit af te leggen. Ik zeg: gelukkig. Want aan dat kuchende,
maar bezadigde, en trouwens
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volkomen-onzindelijke stoomtrammetje is het te danken, dat het heerlijke landschap
vooralsnog onbedorven bleef, en dat mijne vrienden de Brusselaars het nog niet zijn
komen besmetten met hunne steedsche geestigheden, en de champignons van hunne
villa'tjes er nog niet zijn komen te groeien.
Het is hier dus volop het land, - het platteland mag ik niet zeggen, want het is
heuvelachtig. Maar niet heuvel achtig zooals het meer westelijk gelegen
Zuid-Vlaanderen is. De streek tusschen Oudenaarde en Ronsse is, als landschap,
drukker, ook wel dichter bevolkt naar ik meen, en daardoor minder rustig. Terwijl
Zuid-Brabant, dichter begroeid, met scherpere kammen, met meer afwisselende
horizonnen, zeker wel meer verrassingen biedt, den gewonen toerist dan ook natuurlijk
meer aantrekt, en daardoor alle kalmte ontbeert. Die vacantiekalmte, de rust die men
na de beroerlijke tijden der laatste Belgische maanden des te beter apprecieert, men
vindt ze voorloopig vooral te Pamel en omstreken. Ik heb u al gezeid dat, in
afwachting der nieuwe schoolwet, twee Kamerleden, die ik u voor geen geld der
wereld noem (de eene was mijn vriendelijke gastheer), ze er zonder achterdocht
genieten. Zij zijn trouwens kinderen der streek. En zij hebben mij de streek ontdekt
en leeren beminnen.
De herfst was reeds in de lucht, het teeder-ernstige najaar....
Maar voor ik deze merkwaardige beschrijving voortzet, gedoog dat ik u de vraag
stel: Hebt gij het jongste boek van Maurice Barrès: ‘La Colline inspirée’ al gelezen?
Zoo niet, dan geef ik u den raad, het maar onmiddellijk te doen, om hier beter mijne
bedoeling te snappen. - Mau-
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rice Barrès verdedigt, in het eerste hoofdstuk van dezen roman, de stelling dat de
geest van een land, van eene streek, zich vaak samentrekt, als quintessenseert, en,
van alle bijkomstigheid, van alle toevalligheid ontdaan, buiten alle tijd voortleeft op
een heuveltop. Zoo bestaat, zoo ademt voor hem de geest van Lorreinen op eene hille
die Sion heet. Hewel, ik geloof wel dat ik te Pamel de ‘colline inspirée’ van Brabant
gevonden heb. Op deze hoogte, van uit de blonde en wazig-blauwe einders, langs
de verre wegen, die men er alleen, in de herfstige, zondoorzeefde nevelsluiers, raden
kan, treedt u, gezuiverd en gesublimeerd, als het ware de dankbare vrede van heel
eene rijke streek toe, waar ellende niet gekend is, en die men er vroom en blijde leven
voelt.... Och, ik weet het wel, ook hier kankeren sociale wanverhoudingen. De jeugd,
aangetrokken door hooge loonen, verlaat meer en meer het land om te gaan werken
in de koolmijnen; die geldzuchtige jeugd is van lieverlede aangetast geworden door
den daimoon van het spel; aldus wordt veel van het lastig-gewonnen geld verkwist
en vergooid; terwijl de algemeene zedelijkheid er zeker niet bij wint, en de landbouw
er natuurlijk onder gaat lijden. Doch, op de hoogten voelt men daar niets van; wat
men er echter wél voelt: dat het land nog niet verindustrialiseerd is, nog niet besmet
door de koorts der nijverheid, wat het geval is met het meer oostelijke Brabant. Daar,
op de Pamelsche hillen, in de subtiele, verteederde najaarslucht, met onder zich de,
thans naakte, akkers die blauwend te ademen liggen, waar alleen nog het lichte groen
der beten helder leeft in de wazige verten, doorflitst, hier en daar, bij den spiegel der
kronkelende Dender, - daar voelt men zijn
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hart dat aldus sedert alle eeuwen klopt, en alle eeuwen aldus moge blijven
voortkloppen....
- Men gaat, zult gij mij zeggen, niet met vacantie om zijn hart te voelen slaan. En,
ben ik persoonlijk vooral op rust uit, ik geef toe, dat men van zijn verlof een goed
gebruik maakt, door eens iets anders te willen zien dan alle dagen. En nu moet ik u
wel bekennen, dat, behalve zijn natuurschoon, Pamel al heel weinig merkwaardigs
vertoont. Maar naast Pamel ligt Strijthem, en naast Strijthem ligt O.L.V. Lombeek,
en beide gemeenten bezitten eene kerk, waar ik u iets over vertellen wil, want beide
kerken zijn wel het bekijken waard, vooral als er niets anders te zien is.
De kerk van Strijthem. Van buiten vertoont zij niets bijzonders. Het is eene banale
moderne kerk, die alleen treft door het feit, dat haar toren, dicht bij den spits der
naald, uitgebouwd is in een bol, waarvan men onmogelijk het nut raadt en die er
vooral vreemd aandoet. Het vreemde, het allervreemdste, gij vindt het echter binnen
in de kerk zelf. Want deze kerk is niet alleen modern van buiten, zij is het nog veel
meer langs binnen. Enkele jaren geleden stond hier als pastoor de heer Cuylits, in
de wereld der specialisten bekend om zijne werken over de mystiek. Ik ken van hem
eene merkwaardige inleiding tot Ruusbroec, waarvan hij een tractaat, ‘het boec der
twaelf beghinen’ naar ik meen, in het Fransch heeft vertaald. Deze doctor mysticus
nu, die voor het probleem stond zijne kerk te versieren, kreeg een vreemden inval:
hij zou ze laten beschilderen identiek gelijk het in de Middeleeuwen gebeurde; d.i.
hij zou de waarheden, die de kerk voorhoudt te gelooven, laten verbeelden door
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tooneelen en door menschen uit de rechtstreeksche omgeving en uit eigen tijd. En
die zonderlinge decoratie kwam tot stand. De muren werden versierd, zwart op wit,
in dikke lijnen, en nogal onbeholpen, met tafereeltjes in dezen aard: de temptatie des
duivels wordt voorgesteld dicht bij een stationsgebouw, alwaar een argeloos
boerenmeisje door den booze meegelokt wordt... naar de wereldtentoonstelling te
Luik, die ten tijde der beschildering in vollen gang was. De geïnspireerde teekenaar
ging verder: hij aarzelde niet echte portretten te maken. Zoo kon de dorpeling den
gemeente-onderwijzer, die van vrijzinnigheid verdacht werd, bezig zien aan
onbehoorlijke dingen. De heilige Elisabeth echter wordt op een glasraam afgebeeld
onder gedaante van de jonge barones van het dorp. De barones-moeder, zij, vindt
men terug in den hemel, dewelke is voorgesteld door een festijn.... waar engelen
oesters aandragen. Het felste realisme schrikte den modernen middeleeuwer niet af:
in de hel ziet men ene non verbranden, terwijl een duivel er aan het Overspel met
een gloeiende tang de naakte borsten afrukt. Op een ander glasraam wordt de heilige
Franciscus van Borgia, die zich bekeert bij het sterfbed van zijne vrouw, voorgesteld
door een broeder, meen ik, van den pastoor, gekleed.... in een habietcostuum naar
de laatste mode. En boven al die fraaiigheden troont een heusch geraamte, een
vrouwengeraamte nogal, dat eene verroeste ijzeren kroon draagt, met den vinger het
uur wijst, en met de andere hand den tijd slaat op een klok.
Gij kunt denken wat een zonderlingen indruk zoo'n kerk moet maken. Men weet
waarlijk niet of men lachen moet, dan zich kwaad maken. En nochtans, pastoor
Cuylits blijkt
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zich in zijne stichtelijke bedoelingen geenszins vergist te hebben: zijne
muurschilderingen ‘doen’ het bij de naïeve dorpelingen. Zij zijn iets anders dan
versiering: zij bereiken, schijnt het, hun moraliseerend doelwit. Moet ik u echter
bekennen, dat zij eerder onsmakelijk zijn, en dat men geen geloovige moet zijn om
ze, per slot, met weerzin te bekijken?....
Dan maar liever naar de kerk van Lombeek. Wij spraken daareven van Maurice
Barrès. Gij weet, dat hij nog steeds klaagt, dat de Fransche staat zoo bitter weinig
doet voor zijne godsdienstige gebouwen. Moest hij naar Lombeek gaan, hij zou
tevreden zijn. Vele duizenden franks worden in deze kleine gemeente, die nauwelijks
duizend inwoners telt, ieder jaar aan de herstelling der kerk besteed. En terecht, want
de kerk van Lombeek, eene oude dekenij, verdient het ten vollen. Langs een hoogen
stoep, over de diep-uitgehakte grafzerk van een heer di San Stefano, een Spaansch
edelman, die in de 16de eeuw rentmeester des konings van Spanje was, en een
voorvader van Oreglia di San Stefano, den oudste der tegenwoordige kardinalen,
treedt men, langs fraaie eikenhouten, gebeeldhouwde 17de-eeuwsche beschotten,
het schip met drie gewelven binnen. De kerk is van primitief gothiek, echter in den
Jezuïetentijd bepleisterd, gewijzigd naar den smaak die toen heerschte, en natuurlijk
daardoor geheel bedorven. Nu is men echter al die bijversieringen aan het weghalen.
Reeds is het koor bloot gekomen, en, is men gedwongen geweest het te herstellen in
een stijl, die niet geheel de oorspronkelijke is, het bezit van nu af aan een karakter,
dat, sober en streng, het beste doet verhoopen van de kerk, als ze geheel zal zijn
gerestaureerd.
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't Merkwaardigste van Lombeek-kerk is echter een altaarstuk der 16de eeuw, van
gebeeldhouwd eikenhout, in eene reeks tafereelen het leven voorstellende van de
Heilige Maagd: een wonder van goede bewaring en tevens als kunstwerk en als
document voor het verband van tooneelkunst en beeldhouwkunst van zeldzame
waarde. Gij vindt het, in gipsen afgietsel, terug in het museum van het Cinquantenaire,
waar het onder de fraaiste producties van dien tijd geldt. Hier hebt gij het in het
oorspronkelijke, dieptonige hout, en, ik verzeker u, het verliest er niets bij....
Ziedaar wat ik van mijne vacantie voor u heb overgehouden, o lezer.
Behalve, natuurlijk, een werklust, waar gij u misschien nog eens over beklagen
zult....
N.R.C., 21 September 1913.
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Ter inleiding
Brussel, 19 September.
Geen twee uren zullen verloopen zijn, of ik zal weer maar eens op den trein zitten
naar Gent. Niet om er het terrein te gaan afmeten, dat de laatste brand er vrij heeft
gemaakt. (En zeggen dat het heeft durven branden zonder dat ik er bij was!). Niet
om na te gaan, welke aangename herinneringen prins Hendrik er gelaten heeft. Maar
omdat, nog voor wij een uur of zeven ouder zijn geworden, te Gent iets beginnen
gaat, dat waarlijk in 't geheugen van Vlaanderen mag en zal blijven leven.
Vanavond, acht uur, heeft de eerste zitting plaats van de ‘Driedaagsche Vlaamsche
muziek-plechtigheid.’ Morgen beginnen de drie Vlaamsche congressen - ongeveer
tweeduizend Vlaamsche geleerden die samen komen om, in het Nederlandsch,
Vlaamsche wetenschap mede te deelen - van philologen en historici, van wis-, geneesen natuurkundigen, en van rechtsgeleerden. Die Vlaamsche gestudeerden, waarlijk
geen losbollen of opruiers, zullen vanavond eene muzikaal-geïllustreerde lezing van
Dr. Maurits Sabbe aanhooren over de geschiedenis van het Vlaamsche lied; morgen
luisteren zij naar een zeer uitgebreid programma van levende Vlaamsche toondichters;
overmorgen juichen zij ‘De Schelde’ van Peter Benoit toe, gegeven ditmaal in de
groote feestzaal der tentoonstelling, ten aanhoore van de zeventien duizend
Vlamingen, die van nu af aan hunne plaats voorbehouden hebben. - En Maandag
besluiten de talrijke congressisten, bewijs van het bestaan eener Vlaam sche
wetenschap, hunne werkzaamheden, op het oogenblik
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dat Chr. Nuys, de redacteur voor buitenland van het Alg. Hbl., de reeks van de zoo
buitengewoon geslaagde Nederlandsche lezingen, aangericht door uwe regeering,
tot een goed einde brengen zal.
Ik ga dus weer eens naar Gent. Ditmaal echter met een bekommerd hart. - Och,
ik weet het wel: alles zal daar deftig en met zelf-bewuste kalmte verloopen. Als hier
uitdaging komt, dan zal het niet van Vlaamsche zijde zijn. Komt zij van
Franschgezinde zijde, dan zullen de Vlamingen heel wat bedaarder weten te blijven
dan de Walen die, te Bergen, bij het bezoek van den koning, noodig achtten een
groepje Vlamingen te mishandelen die niets hadden misdreven - de Brusselsche pers
in haar geheel is het eens hierover, - dan in hunne moedertaal ‘Leve de koning!’ te
roepen. (Ik wenschte wel u hier het relaas over deze gebeurtenis, door den
pater-capucien, die deze Vlamingen geleidde, over te mogen schrijven, zooals het
in ‘Hooger Leven’ verscheen. Behalve dat het wonderbaarlijk eerlijk is, geeft het
argeloos prachtig proza te genieten). - De Vlamingen zullen dus kalm zijn. Zij zullen
vergeten hoe zij in de Gentsche tentoonstelling achter werden gestoken, hoe zij er
zich gefopt mochten achten, op welke ondubbelzinnige wijze Frankrijk zich hier
eene plaats aanmatigde.... dat het vermoedelijk wel heel duur, maar dan toch nooit
te duur, zal hebben betaald. De Vlamingen zullen waardig blijven. Zij zullen hunne
macht niet willen bewijzen, dan door hun getal, hunne wetenschap en hunne kunst.
Want deden zij het op andere wijze, dan zouden zij - ze weten het - in de kaart spelen
van hunne tegenstanders. En dat zullen zij niet, omdat zij er aan hechten, Belgen te
blijven.
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Want de Vlaamsche dagen, die wij tegemoet gaan, hebben ditmaal wel zeer bijzondere
beteekenis. Juist omdat in de laatste tijden heel de Vlaamsche Beweging zulke groote
beteekenis heeft gekregen. De tentoonstelling te Gent zal in de geschiedenis van die
beweging van zeer groot belang geweest zijn. Misschien wordt ze van zeer treurig
belang in de geschiedenis van België, vooralsnog het gemeenschappelijk vaderland
van Vlamingen als van Walen.
Gij weet hoe werkdadig zich, nauwelijks anderhalf jaar geleden, eene zoogenaamde
Waalsche beweging ontwikkelde. Die beweging heb ik in haren aanvang toegejuicht.
Ik blijf het er voor houden, dat elk volk, dat elke stam, tot eigen ontwikkeling, tot
volkomen zich-zelf-worden, ‘bewegen’ moet. Ik weet wat de Vlaamsche Beweging
aan zelf-bewustzijn, aan fierheid om onze eigene schoonheid, voor onze kunstenaars,
voor onze geleerden, voor geheel het volk als krachten-ontwikkelaarster op elk gebied
geweest is. En daar ik niet beter vroeg dan Wallonië een zelfde toekomst te zien
tegemoet treden, door betere kennis van eigen geschiedenis en van eigen folklore,
was ik onder de weinige domme Vlamingen, die aan de Waalsche beweging (maar
dan in de gehuldigde opvatting waar de Vlamingen toch niets bij te verliezen hadden),
eene toekomst wenschten, even schitterend als die der Vlaamsche.
De Vlamingen die te dien tijde dachten als ik, waren dom: ik herhaal het. Zij
dachten te staan voor eerlijke geestdriftigen. Weldra bleek dat zij stonden tegenover
voor een goed deel echte vijanden, die niets ontzagen, zelfs niet de klaarblijkendste
waarheid, om onvaderlandsch, anti-Belgisch werk te doen.
Deze Walen, die - ik wil het te hunner verschooning
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aannemen - zonder bijgedachte handelden, speelden immers in de kaart van eene
kliek die, zij steekt het onder stoelen noch banken, niet anders doet dan
inpalmingspolitiek ten voordeele van Frankrijk te bevorderen. Een blaadje van die
kliek - het heet ‘Les flêches wallones’ - kondigde deze week een manifest af ‘aux
français du département de Belgique’. Telkens en telkens lezen wij in Fransche
officieuze bladen dat de Gentsche wereldtentoonstelling er eigenlijk eene
Fransch-Belgische is, waar men wat internationalisme om geduld heeft. Verleden
week hadden Franschgezinde congressen plaats, die zoo bezadigd wisten te blijven...
dat zij er argwaan door verwekken moesten. Trouwens, zoo voorzichtig is men in
Frankrijk, zelfs in officieele kringen, niet meer. Na uitlatingen te hebben verwekt
als die van een minister Hubert, die meende, ongeveer te moeten verklaren: ‘Wij
zouden ophouden Belg te zijn, indien wij ophielden van Frankrijk te houden’ (mijne
vertaling beteekent minder dan zijn Franschen tekst, voor zoover ik mij herinner),
zegt men er, bij monde van Kamerleden en ministers, dat de Franschman zich van
nu af aan te Gent volkomen thuis gevoelt. En waarheid is, dat men het er hem zoo
huiselijk mogelijk maakt....
Ik sprak gisteren over dezen, ik verzeker u: verontrustenden, toestand met een
jong diplomaat, die geen Belg is, en dus over de zaak op de meest objectieve wijze
oordeelen kan.
- ‘Wel!’ zei hij, ‘Waalsch-België zou eene uitnemende vergoeding zijn voor
Elzas-Lotharingen. Terwijl de Vlamingen, gevoegd bij Nederland, terug zouden
keeren in het natuurlijke vaderland. Verdeel daarna Kongo tusschen Duitsch-
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land en Engeland, en de Europeesche vrede is voor langen tijd verzekerd. Wat kunnen
wij meer verlangen?’
Hij glimlachte niet. Door zijn monocle keek hij in het ijle, als naar eene dichte
toekomst....
Natuurlijk zal ik er mij wel voor wachten, deze uitlating voor eene aanwijzing te
houden, ze te beschouwen als eene van nu af aan getroffen overeenkomst van de
Europeesche diplomatie. Al weet ik hoe weinig traktaten en onzijdigheidserkenningen
beteekenen....
Maar het feit alleen, dat men dergelijke onderstellingen, gewettigd door de waarlijk
zeer groote ongegeneerdheid van Frankrijk en de enorme uitbreiding die, naast de
eigenlijke zuiver-Waalsche beweging, eene uitdagendbrutale Fransche
annexiebeweging ten onzent neemt, beweging die, men merke het wel op, niet
gemaakt is om in Vlaanderen sympathie te wekken, en er integendeel blijkbaar naar
streeft, Vlaanderen zooveel mogelijk te verbitteren, zoodat het zou eindigen, naast
sommige Walen de bestuurlijke scheuring van België te eischen, - het feit alleen dat
de omstandigheden toelaten, aan eene vreemde mogendheid veroveringsinzichten
op ons land toe te schrijven, moet volstaan om aan de Vlamingen voorzichtigheid
en waardigheid in hunne houding en in hunne uitingen op te leggen.
Zij zullen het met de Vlaamsche Dagen niet vergeten.
N.R.C., 20 September 1913.
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De Vlaamsche dagen
I
Gent, 20-21 September.
En laat ons nu asjeblieft zakelijk zijn, nietwaar? Het is trouwens niet meer noodig ik hoop het voor de vlugheid van uw begrip - te betoogen en bewijzen dat er, zooniet
een Vlaamsche wetenschap, dan toch Vlaamsche wetenschapsmenschen bestaan;
dat, zoo wij nog niet mogen spreken van eene eigenlijk-VLaamsche cultuur, alles er
naar dringt - zoo onze muzikale als onze literaire en plastische kunst als wat wij op
wetenschappelijk terrein van elken aard praesteeren - die Vlaamsche cultuur op eigen
bodem te vestigen en sterk te maken. - Vrees dus niet dat ik weer aan het declameeren
ga: de praktische, stille, zuiver-wetenschappelijke gesprekken van het paar duizend
geleerden, dat thans te Gent aan de drie congressen deelneemt en 's avonds bij de
muziekplechtigheden een ontelbaar, waardeerend en geestdriftig volk terugvindt
spreken voor mij.
Helaas, zij spreken wel, maat het verslag over hetgeen zij zeggen laten zij aan mij
over. Ik ben ver van er mij over te beklagen. Integendeel, zei eens een groote, maar
doode Noor, de vader van Nora. Want ik hou van verslaggeven als Van Deyssel van
het proza. Ik breng er, gij weet het, mijne rijkste gaven aan oprechtheid,
onpartijdigheid en volledigheid gewetensvol bij te pas, vooral wanneer het over
dingen gaat waar ik niet het minste verstand van heb. Wees echter nu eens volledig,
als gij relaas schuldig zijt van drie congressen, die gelijktijdig
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plaats hebben, en in lokalen die een uur van mekaar gelegen zijn. Want Gent is
zoowaar eene groote stad. - En dan laten de muzikale plechtigheden u nog den tijd
niet, 's avonds gezellig te zitten pennen. Gij ontmoet daarenboven - gij zijt immers
ook een Vlaamsch geleerde, al weet het niemand - na 't concert oude collegevrienden,
die de groote werelddaden over de vier hoeken van den aardbol (om nu deze
Bijbelsche beeldspraak maar eens aan te durven) heeft verspreid als de zandkorrels
van de zee. En wat doen congresseerende, elkander-na-jaren-ontmoetende
oud-collegevrienden? Zij fuiven; zij fuiven een stuk in den nacht, en.... 's anderen
daags ochtends, tien uur, herbeginnen de geleerde werkzaamheden. Zoodat het paar
uurtjes voor het verslag dan maar moet genomen op de anders wel duur gewonnen
nachtrust....
Maar ik had u verzocht, zakelijk te zijn. En zie: ik geef u het voorbeeld.
Het begon dus Vrijdagavond al. De kleine feestzaal der tentoonstelling, die op
haar duizend gemakken een paar duizend toehoorders bevatten kan, is bomvol. Al
die Vlamingen van beider kunne zijn gekomen om te vernemen dat de kunst van het
lied in Vlaanderen weelderig bloeit. Zij wisten dit natuurlijk al, maar zij vernemen
het gaarne opnieuw. Helaas, ik weet niet of zij ditmaal niet met eenige ontgoocheling
naar huis zijn gegaan... Het ontbrak, wel te verstaan, aan getal noch aan
verscheidenheid. Daar werden, door uitstekende krachten, liederen gezongen van
niet minder dan negen en twintig toondichters. En daar waren zeer fijne en zeer
kernige dingen bij. Maar tevens wel heel veel onpersoonlijk gezeur en zoetelijk
dilettanten werk ook. - Zeker, men had geen ongelijk, aan ieder
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de gelegenheid te bieden, de kwaliteit van zijn binnenste wezen en de knapheid van
de uiting ervan te bewijzen. Maar overdaad is in alles een kwaad, - vooral in een
land als Vlaanderen, waar het meer dan ooit de tijd is, om strenge zelf-kritiek te gaan
oefenen... Maurits Sabbe, de vriend en kenner der Vlaamsche muziek en muzikanten,
zou ze bij het publiek inleiden. Voelde Sabbe dat het niet ‘ging’ vanavond? Ik heb
hem wel beter ‘en forme’ gezien....
(Wanneer ik de eerste reeks collegevrienden had ontmoet...)
- Waar bevind ik mij Zaterdagochtend, op een onbeschrijfelijk-vroeg uur? In de
tentoonstelling, Mevrouw, en onder de rechtsgeleerden, na reeds de puinen van de
onlangs afgebrande paviljoenen in oogenschouw genomen te hebben. Die puinen
zijn zwart en onaanzienlijk. Ik verhaast mij u te zeggen dat dat geenszins het geval
is met de rechtsgeleerden. Daar hebt gij al onmiddellijk Mr. Flor. Heuvelmans,
oud-volksvertegenwoordiger, oud-studiemakker van Albrecht Rodenbach (hetgeen
al even veel beteekenis heeft), die voor zal zitten in plaats van Mr. Louis Franck, u
wèl-bekend, dewelke Vlaamsche propaganda is gaan maken bij niemand minder dan
den Mikado; Flor Heuvelmans, de machtige Antwerpenaar met den hoog-rooden
Jordaenskop, waar onophoudelijk de guitige oogjes lachen en lonken. Daar hebt gij
verder.... maar ik zou zakelijk zijn. Daar komen trouwens twee hooge personnages
binnen: de minister van Justicie Carton de Wiart, en de gouverneur van
Oost-Vlaanderen, baron de Kerchove d'Exaerde, die, onder ons gezeid, graaf de Smet
de Naeyer in den Senaat zal komen te vervangen. En hier moet ik u een anec-
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dootje vertellen. Toen het rechtskundig congres, na de welgekende daad van
burgemeester Braun, weigerde geldelijk door de stad gesteund en door den stedelijken
magistraat ontvangen te worden, dienden bij het bestuur een aantal hoogere Gentsche
magistraten, onder anderen de stafhouder, ontslag in. Zij woonden dus het congres
niet bij. Maar in de plaats kwam de gouverneur, kwam de minister. En de minister
sprak zelfs eene redevoering, eene Nederlandsche redevoering, eene waarlijk mooie
redevoering uit, waar hij de reden en het nut der congressen in deed uitschijnen.
Hetgeen, na hem, Heuvelmans ten volle beaamde. - En toen vergaderden de
afdeelingen. Ik hoorde Mr. Muls uit Antwerpen, een vurig bewonderaar nochtans
van Tolstoj, wiens roode Zondags-blouse hij bezit, de weinig-Tolstojaansche stelling
verdedigen: het auteursrecht dient voor de beeldende kunstenaars uitgebreid.
Aanleiding hiertoe was het jongst-geleden geval-Degas: de oude meester had onder
eigen oogen tegen een fortuin een schilderij zien verkoopen, waar hij indertijd niet
veel meer dan een stuk brood voor gekregen had.... Maar het gouden hart van Mr.
Jules Muls vermurwde dat zijner tegensprekers niet. Voor den kooper van een
schilderij - of van een beeldhouwwerk, als dit meer in uw geëerden smaak valt - is
hebben hébben, en krijgen de kunst. Trouwens, de koopprijs van eene akwarel of
eene buste kan ook wel verminderen. Wat dan? Zal de kunstenaar in dat geval moeten
opleggen?...
Maar wat zie ik? Ik zie dat het etenstijd is. Wat doe ik? Ik ga eten. De
rechtsgeleerden insgelijks. Zij eten zelfs gezamenlijk zalm, braadkip, ganzelever en
roomijs. Zij weten wat eten is, de rechtsgeleerden. Ik, persoon-
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lijk, stel mij met minder tevreden. Want ik zeg het u onbewimpeld: reeds wacht op
mij het ongeduldig congres der philologen....
Oude aula der Gentsche universiteit, waar ik als knaapje mijne eerste lauweren
plukte uit 's heeren burgemeesters hand (het was lang voor den heer Braun); waar ik
later telken jare als student de afscheids- en aanstellingsomhelzing van de elkander
opvolgende rectoren met zulke diepgaande oprechtheid toejuichte, hoe popelt mijn
hart, terwijl ik plaats neem op het vergane groene vilt van een smal bankje, onder de
welgevallige blikken van een zonderling-ongelijkend borstbeeld van koning Albert,
die tegen stoffige vlaggetjes aanleunt! Daar voor mij, achter de groene tafel, zetelt
het bestuur. Die heeren philologen hebben zich niet minder dan vier voorzitters
gepermiteerd. De eene echter, de welgekende jhr. prof. dr. Adolf de Ceuleneer, heeft
zich niet voorgedaan. En wij moeten ons vergenoegen - wij doen het graag - met den
zilveren prof. Vercoullie, den ebbenhouten mr. L. Willems, en de ivoren prof. dr.
Willem de Vreeze, deze stofnamen overigens wijzende op de kleur van het hoofdhaar
dezer heeren, en zelfs op het gebrek eraan (gebrek dat is toe te schrijven, ik verhaast
mij het te zeggen, aan zorgvuldige millimetreering).
Verwelkoming: gij hadt het al geraden. Aanstelling der afdeelingsbesturen. En
toen kwam pater Callaey, een der talrijke priesters die naar het congres gekomen
zijn, aan het woord, voor een mededeeling over een variëteit van het genus Beggaard.
Wat een Beggaard is: het zal u door een medewerker, in deze zaken bevoegd, worden
verteld. Pater Callaey-zelf is een capucien. Herinnert gij
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u de aangewasschen teekening door Holbein den Jongeren, van een vriendelijken,
rozigen glimlachenden kloosterling, die er zoo gezond en zoo welgedaan-argeloos,
zoo innemend van naïef levensgenot uitziet? Die kloosterling is pater Callaey.
Hij wordt toegejuicht. En het is dr. Duflou die hem op het podium vervangt. Dr.
Duflou is noch rozig, noch argeloos, en ik beklaag den schrijver die onder zijne
grammaticale handen valt. Niet dat Conscience, over wiens taal en stijl het ging, er
zoo slecht van tusschen kwam. Maar de zucht naar objectieve, louter-objectieve
wetenschappelijkheid van den heer du Flou drijft hem naar vraagteekens als: waarom
schrijft Conscience nu eens ‘....gevonden had,’ en op eene andere plaats ‘.... had
gevonden’? De heer Duflou bekent trouwens, de reden niet ontdekt te hebben. Wij
willen het graag gelooven... Zijne studie, al is ze dan ook, volgens tegensprekers,
nog niet wetenschappelijk genoeg, zit trouwens vol aardige vondsten die, verwerkt
door iemand die niet bloot een grammaticus zou zijn, bouwstof voor een
belangwekkend artikel konden zijn.
Maar ik zit hier zoo waar bij philologen naar ik merk, en schijn te vergeten dat de
medici, die eveneens voor het eerst vanmiddag vergaderen, evenveel aanspraak op
mijne aanwezigheid mogen maken. Mijn hart is niet van steen: door den regen spoed
ik mij weer naar de kleveriggrijze tentoonstellingsmodder, waar zij, de medici, als
de rechtsgeleerden, onderkomen vonden.
Ik kom natuurlijk, juist te laat. Of beter, juist vroeg genoeg om te mogen buigen
voor prof. dr. Gustaf Verriest, die heeft voorgezeten. - ‘Wat is bij u voorgevallen?’
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ben ik zoo onbescheiden te vragen. ‘Niet veel,’ glimlacht hij mij tegen. Zij speelden
naast ons allerlei deuntjes: dat bevordert de medische discussie niet. Dan heeft de
voorzitter der regelingscommissie, prof. dr. Hijmans, mij, na eene aanspraak, den
voorzittershamer overgereikt. Ik heb met eene aanspraak geantwoord. En toen was
het gedaan’.... Laat ik hier bijvoegen dat prof. Hijmans, die zeer vermaard is om
zijne werken over tuberculose en een aangezicht heeft als een opgerolde egel, voor
eene der glories doorgaat van de weldra-Vlaamsche Hoogeschool.
Maar daar treedt ons Hugo Verriest tegemoet, prachtig weêr van gezondheid. Ons
groepje gaat een zijzaaltje in, waar prof. mr. De Hoon, procureur-generaal te Brussel
de drie congressen op eene voorlezing zal vergasten. In dat zaaltje is het volkomen
donker: het heet dat men weigert het licht aan te steken zoolang men niet weet wie
het betalen zal!.... Niettemin wordt de koning der Vlamingen, Hugo Verriest, bij zijn
binnentreden luide geovationeerd.
En het wordt licht. En Mr. De Hoon spreekt. Mr. De Hoon is een der voornaamste
Vlamingen van thans, voornaam in al de zinnen van het woord. Zijne lezing gaat
over kinderbescherming: eene grondige uiteenzetting van de wet op de
kinderrechtbanken, die wij rijker geworden zijn. Een degelijk verslag over die rede
zou eene heele kolom innemen. Volgende week schrijf ik u daar een apart briefje
over.
En nu was het ‘Concert van Vlaamsche Meesters’, een inderdaad meesterlijk
concert, alleen wat te lang: inderdaad des Guten zuviel. De beste zangers die wij
tegenwoordig hebben: Swolfs die ons door de opera's van Parijs
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en die van Weenen ontkaapt werd, de bas Steurbout, de sopranen Seroen met het
prachtig-volle geluid en een nieuwelinge mej. Cuypers die zich het ‘Ne forçons pas
notre talent’ van Jean de la Fontaine mag herinneren, zongen, onder leiding der
toondichters en begeleiding van een Antwerpsch-Gentsch orkest, liederen van Jozef
van der Meulen, Karel Mestagh, Emiel Wambach, Edw. Keurvels, Leo van Gheluwe
en Lodewijk Mortelmans; terwijl symphonische werken uitgevoerd worden van Paul
Lebrun, Frans Uyttenhove, Leo Moeremans, Robert Herberigs, Leon Dubois, Paul
Gilson en - 't leste 't beste - Aug. de Boeck. Het feest besluit op ‘De Vlaamsche
Nacht’, een oratorio van Gentil Antheunis en Oscar Roels. Daarin vindt men, trouwens
treffende, muziek op verzen als:
‘Nu mogen onze graven gapen’

en
‘Wat kleeft er aan des keerlen hart?’

Lezer, het was nu middernacht geworden en kon het tweede samentreffen van oude
collegevrienden plaats vinden.
N.R.C., 22 September 1913.

II
Gent, 21 September.
Die filosoof, (ik geloof dat zijn pseudoniem Ser-Janszoon luidt), denwelke ik na
middernacht onmoettede, zei
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mij:
‘Geloof mij, mijn vriend, zoo bidde ik u; laat u nooit in met wat buiten uwe
bevatting valt. Wat draagt gij eigenlijk mee van de meening van Schweighäuser over
het karakter van Attalus den derde, zooals het in de afdeeling klassieke philologie
van het Philologen Congres werd geopenbaard? En hoe kunnen uwe lezers der N.
Rott. Ct. dan nog niets deugdelijks mededragen van datgene waar u - zelfs nog zoo
bitter weinig van overbleef. Gij stort in mijn boezem uw leedwezen uit, dat gij u niet
kondet ontpoppen tot drie onderscheiden personen, dewelke, elk een meer of minder
redelijke geest in een meer of minder redelijk lichaam, zich zouden hebben vertoond,
met verslaggeversbedoelingen, in de ver van elkander gelegen lokalen der drie
Vlaamsche congressen. Mijn vriend, ik zegen veeleer de voorzienigheid, die u deze
gave der ubiquiteit meende te moeten ontzeggen. En geloof mij: uwe lezers zullen
hetzelfde doen. Wat hebben zij, zoo vrage ik u, aan de ‘Artemii van Johannes van
Rhodos. En wat hebben zij aan de geschillen van advokaten en de beweringen van
medici? Zeker, misschien vernemen zij met belangstelling, dat gij onder de aanwezige
geneeskundigen die twee getrouwen uit Nederland hebt herkend: Prof. Dr. Burger
en Prof. Dr. Sleeswijk. Misschien zal het hun spijten dat gij geene andere Hollandsche
namen noemt, van geleerden waarvan zij nochtans weten dat deze ook in Gent
aanwezig moeten zijn. Maar slaap anders gerust op beide uwe ooren, zoo gij van
deze bewerking de mogelijkheid inziet: aan uwe verkeerde voorstelling van dingen,
waar gij geen benul van hebt - ik vrage verschooning, maar ik hou nog meer van de
waarheid dan van Plato -,
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heeft niemand, en hebt zelfs gij geen plezier. En zoo wordt u ongetwijfeld gaarne
vergeven, dat gij zoo weinig weet te vertellen over het Rechtskundig en over het
Geneeskundig congres, die trouwens beide, ik mag u dit wel toevertrouwen, uitnemend
geslaagd zijn. Ga dus gerust slapen met een gerust geweten. ‘Ik zegge u: adieu, adieu
dan, mijn vriend: adieu nogmaals!’
En die filosoof heeft in mij zoowaar alle gewetensbezwaren tot zwijgen gebracht,
bezwaren die anders zwaar op mijn boezem drukten. Want stel u een oogenblikje
voor, dat ik van al de geleerdheid die heden in het Vlaamsch binnen de lokalen van
het Feestpaleis der expositie medegedeeld werd, helaas niets mocht vernemen dan...
een dansenden neger.
Laat ik u dit meer in het bijzonder vertellen. De ochtend had ik rondgeloopen in
de diverse afdeelingen van het filologencongres. Ik had er onder meer prof. dr. Paul
Hamelius, uit Luik, op zeer geleerde wijze ‘De theorie van het rijm voor de Engelsche
en de Nederlandsche Letterkunde hooren uiteenzetten in ruim twintig minuten tijd
(en die meer wil weten over deze zeer interessante, maar wat speciale studie kan ze
natuurlijk met der tijd en de gunstige omstandigheden in de Handelingen van het
Congres nalezen.) In de afdeeling der classici had mijn oude vriend dr. Jonab de
Decker een bedenkelijk gezicht, een smartelijk en haast wanhopig gezicht gezet, toen
ik hem interviewde over die lacuna in Plautus' ‘Captivi’, waar hij het straks over
hebben zou. (Die lacuna zijn trouwens herschenschimmig, ik verzeker u). - Toen
dacht ik voor dien ochtend genoeg wijsheid te hebben opgedaan, om mijn schamel
noenmaal te hebben verdiend. En ik ging eten.
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Na den eten wendde ik mijne schreden naar de, hier in de laatste maanden zoo
overvloedig vernoemde en beschreven expositie: verwacht dus niet van mij, dat ik
er hier nogmaals op terug keer; waar het trouwens om mijn dansende neger te doen
is. Ik zocht dus, in den doolhof van het feestlokaal, waar rechtsgeleerden en medici
toch mochten schuilen (naderhand vernam ik trouwens dat zij er uitgevlogen waren,
verkiezende, van alle vergadering op een Zondagnamiddag bij mooi weêr af te zien),
toen ik, in eene ruime ronde zaal, de gepaarde klanken van ettelijke
duchtig-aangeblazen bombardons vernam. Mijn aangeboren liefde voor de muziek
dreef mij naar het oord dezer harmonie. En wat komen mijne oogen aldaar te
aanstaren? Zes kerels die tegen hunne koperen blaastuigen aan 't vechten zijn, om er
tango's en matchiches aan te ontrukken, terwijl, heel alleen in de oneindige zaal, een
koppelken dat aan het draaien is: een net schotelhuismeisje in vetten boezelaar uit
het ‘restaurant Azalea’, en een klein, vet-gespannen, schoensmeer-zwart negertje,
een groom in een rood pakje en onder eene scharlaken pet, preutsch en gracievol
naar al de regelen eener verfijnde kunst aan het dansen. De schotelmeid had de matte
bleekheid der in extase verkeerende westerlingen. Het moriaantje lachte met witte
oogen en de pracht van twee en dertig ivoren tanden, als een Afrikaansche boschgod
die eindelijk de geneuchten genieten mag van de Europeesche beschaving.
Ziedaar, geachte lezers, ongeveer het eenige wat ik u te vertellen weet, wel eigenlijk
niet over de werkzaamheden, maar over de lokalen van de rechtskundige en
geneeskundige congressen.
Blijft nu nog wegen op mij de plicht, u in te lichten
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over iets wat een Hollander nog nimmer heeft gezien, zooals uw geachte
regeeringscommissaris, mr. Stuart, mij met groote waardeering betuigde: over de
uitvoering, die het driedaagsch muziekfeest besloot, van ‘De Schelde’, het grootsch
gewrocht van Peter Benoit.
Eerste merkwaardigheid: oord der handeling. De groote feestzaal der expositie,
waar zeventienduizend menschen evenzeer op hun gemak kunnen zitten als een
academielid in zijn zetel, is geheel leeggekraamd. Of beter gezeid: aan weerszijde
van het proscenium, waar zich de onoverzienlijke wanden uitstrekken, heeft men
opgaande estrades met rijen stoelen opgezet. Staat gij midden in de zaal, dan hebt
gij het gevoel dat gij in den enormen krater van een vuurberg zijt gedaald. En 't
zonderlingst: dat gevoel is niet onaangenaam....
De zaal loopt langerhande vol. Ik kan zonder de minste overdrijving zeggen: hier
stroomen met de zekerheid van een breedgolvigen vloed, ruim vijftienduizend
Vlamingen langzaam binnen. Onder al dat volk, waaronder nochtans niet het minste
gedrang ontstaat, zoo ruim is de plaats, loopen al de beroemdheden van Vlaanderen.
Maar men merkt ze nauwelijks. Zelfs de op en neerwaarts stappende Hugo Verriest
trekt niet meer dan eene sympathieke aandacht. Want dit gaat worden niet het feest
van éen of van enkelen: het is het feest van geheel het Vlaamsche land. En het is wel
of allen dit voelen: het is een feest van loutere broederlijkheid, iets als eene algemeene
communie, waar ieder eenzelfde deel toebrengt aan, eenzelfde deel heeft in een
gemeenschappelijk ideaal. Eenzelfde bewustzijn bindt deze blijde menschen: de
kracht en de toekomst van het vaderland. De zekerheid ervan gaan zij toejuichen

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 6. Nieuwe Rotterdamsche Courant januari 1913 - november 1913

531
in een kunstwerk, waar dat ideaal, waar dit bewustzijn in belichaamd zijn: in Benoit's
‘Schelde’. Vlaanderen weet, dat het zich in een grootsch kunstgewrocht gaat
herkennen. Het is blijde en dankbaar gestemd...
Daar bestijgt Emile Mathieu, de bestuurder van het Gentsch Conservatorium, het
podium. Luide toejuichingen breken los: Mathieu heeft zich herhaald den dank der
Vlamingen waardig gemaakt. Onlangs nog toen hij, trots alle tegenkanting, eene
eerste, zij het dan ook niet geheel bevredigende uitvoering der ‘Schelde’ in de
expositie doordreef met eene haast ongelooflijke wilskracht. Eerst brengt het orkest
eene statige ouverture van hem-zelf: een werk vol intenties en gelukkige vondsten.
En dan: Benoit's meesterwerk.
Het orkest en de koren komen uit Antwerpen en, voor een gedeelte, ook de solisten.
Zij kennen het werk prachtig. De welluidendheid zoowel als de stiptheid zijn dan
ook onberispelijk. Toch komt het me voor, dat de vertolking van het eerste gedeelte
mij niet bezielt, te zeer grammatikaal is, niettegenstaande de pogingen van Mathieu.
Wat aan orkestleden als zangers blijkbaar ontbreekt: de Antwerpsche atmospheer,
de aanwaaiende Scheldelucht. Maar het tweede, het ‘flamingantische’ deel is in een
woord prachtig. De uitvoering is op de hoogte van het werk. En de ovatie die erop
volgt is dan ook overweldigend; zij nijpt u de keel toe; zij heft u op. - Hippoliet
Meert, éen der inrichters van de ‘Driedaagsche Muziekplechtigheid,’ dankt Mathieu
voor den grooten dienst dien hij met deze uitvoering bewijst aan de Vlaamsche kunst.
Mathieu, de Waal Mathieu heeft geen ander antwoord dan een luid: ‘Leve Peter
Benoit!’.... Maar de geestdrift
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zal eerst dan zijn toppunt bereiken als dr. Borms, de apostel van de herwording van
Fransch-Vlaanderen bij middel der eigen moedertaal, het podium op zijne beurt
bestijgt, twee reuzenpalmen in de handen, en, gelijk alleen een enthousiastisch
Vlaamsch propagandist dit kan, in een speech waarvan de reuzenzaal en hare ruim
vijftienduizend hoorders trillen, hulde en dank van heel Vlaanderen aan de twee
vaders der drie muziekfeesten: Meert en Sevens, die onder de palmen en het applaus
bijna bezwijken. De redevoering van dr. Borms ging natuurlijk niet zonder striemende
allusies aan sommige gebeurtenissen, die gij u wel herinneren zult. Zij wisten echter
te blijven binnen de grenzen die de overwinnaar, de echte, de zelfbewuste, zich te
stellen heeft, wil hij niet vervallen in snoeverij of uitdaging. En dit was in deze
omstandigheid gelukkig.....
Toen mocht ‘de Schelde’ weêr zoet vloeiend aan het kabbelen en stroomen gaan.
Hoe jammer toch dat Benoit zoo dikwijls met potsierlijke teksten, vooral
onevenwichtige poëmen, als dit gedicht van Hiel is, tevreden stelde. Deze ‘Schelde’
- ik treed, wees gerust, in geene verdere beschouwingen - ware anders een meesterstuk
geworden, dat men zou noemen onder de echtste van de muziekliteratuur der wereld.
Maar zooals ze is: Vlaanderen vindt er zich in terug. Vlaanderen kan er zich in
spiegelen. En Vlaanderen heeft zich gespiegeld, en - schoon bevonden..... Zulke
opvoeringen doen deugd. Zij wekken blij bewustzijn. Met een beetje zelf-kritiek en
een beetje tucht is dat alles wat wij voor 't oogenblik noodig hebben....
En toen greep er een banket plaats, - gelijk gij al
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geraden hadt. Maar voor geen halssnoer van een half millioen vertel ik u iets daarover.
N.R.C., 23 September 1913.

III
Brussel, 23 September.
Kent gij het liefelijke dorpje Ruysselede, lezer? - Ik ook niet. En gevoel er zelfs niet
het minste leed om. Want ik wist het op voorhand, en heb er mij dan ook op voorhand
om getroost: ik zou daarheen de leden der drie Vlaamsche Congressen niet begeleiden.
Want die congressen zijn, als laatste blijk van hunne taaie werkkracht, naar
Ruysselede gestoomd. Gij moet weten: Ruysselede is eene gemeente, waar gelegen
is wat de staat eene weldadigheids-, en de volksmond eene verbeteringsschool noemt.
En ik geloof wel dat de spraakmakende gemeente het ditmaal op de euphemistische
regeering (die trouwens in casu niet verantwoordelijk is te stellen) wint. - Het
Belgische altruïsme-van-den-dag zeilt de havens van zulke gestichten te gemoet. En
natuurlijk, dien tengevolge, de congressen, die de gezindheid-van-het-oogenblik
vorm geven. Zoo zijn de drie congressen gisteren naar Ruysselede gegaan, om er te
zien hoe de misdadige of alleen weerspannige jeugd er verpleegd wordt, en tevens
om een lunch te profiteeren op de kosten van den staat.
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Ik niet. Ik ben naar Ruysselede niet meêgegaan (zooals gij reeds weet). Ik heb
verkozen, in gezelschap van een aantal afvallige congressisten, die Gent, Stad der
Monumenten, boven de geneuchten der vroegrijpe misdadigheid en derzelfde
verpleging stellen, de gebodene gelegenheid bij de haren te vatten om onder bevoegde
leiding mijne geboortestad te ontdekken.
Het gebeurde in de vriendelijkste voorwaarden. Nauwelijks was ik uit de vederen
ontwipt, gelijk Isaac da Costa ergens zegt om te verklaren dat hij zijn ochtendtoilet
pas begonnen was, of eene auto houdt voor mijn hotel stil. Wie is, vraagt gij mij, de
geleider? Het is, antwoord ik u, niemand minder dan Cyriel Buysse. Wie springt,
vraagt gij mij verder, die auto uit? Ik wederwoord: het puik der Vlaamsche literatuur,
aangevoerd door niemand minder dan Stijn Streuvels.... Diep ontroerd door de delikate
intentie, pink ik een traan weg. Nauwelijks is mijn blik weêr helder, of ik zie Buysse
weg tuffen naar zijn gezegend buitenverblijf te Afsnee; terwijl op hetzelfde oogenblik
voormelde Vlaamsche literatuur mij eene zeer ingewikkelde prikkelidylle staat te
vertellen van een eunuch, een hoogen hoed en ettelijke officiëele personen: gewone
ingrediënten van een congres, vooral als het drievoudig is.
Den beknopten inhoud van dit verhaal behoud ik voor mijne posthume geschriften,
waar gij hem zonder veel moeite zult kunnen ontdekken. Met minder moeite nog
zult gij, in de nummers der twee-drie laatste maanden van deze krant eene volledige
en betrouwbare beschrijving van het pittoreske, monumentale en archeologische
Gent terugvinden. Zal ik u dan verder vertellen hoe wij het Gravenkasteel

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 6. Nieuwe Rotterdamsche Courant januari 1913 - november 1913

535
bezochten? Hoe besloten werd, aldaar de definitieve tent op te slaan van de
‘Vereeniging der Vlaamsche Letterkundigen’? Hoe de schrijver van den ‘Vlaschaard’
aldaar zijne hooge voldoening er over uitsprak, dat in de verste Middeleeuwen reeds
was gezorgd voor hygiëne en huiselijk gemak? Neen, dit zult gij van mij niet
eischen!....
Trouwens, de congressen zijn afgeloopen. Men zou het bemerken, zelfs als men
niet wist dat er ooit congressen hebben bestaan. Daar dwalen door de straten van
Gent ruim duizend vroede, maar moede mannen in gekleeden jas: uitvaart van
philologie, rechtskunde en geneeskunde. Gelukkig bemerkt men, dat stroom-op
(gelijk men twee banken sardijnen in den Atlantischen Oceaan elkander kruisen ziet)
andere congressen met versche krachten aanlaveeren: het zijn spuiters, die in minerale
wateren doen; het zijn handelsreizigers; het zijn zelfs, naar men mij verzekert, bakers.
Zij dronken den champagne van het stadhuis, die door de gestudeerde Vlamingen
geweigerd werd: gij weet waarom. Zij genieten, in al de groote bladen van het land,
de meest-uitvoerige verslagen, - eene eer die aan de Vlaamsche congressen
systematisch onthouden werd. Want niemand in België mag voortaan nog weten,
dat Vlaanderen leeft. Waalsche kappers en tappers genieten eene vleiende
belangstelling: Peter Benoit, symbool van Vlaamsche kunst en Vlaamsche kultuur,
wordt doodgezwegen. C'est ainsi qu'on écrit l'histoire...
Maar zit ik hier om Vlaamschgezinde zuchten te slaken? Welneen, welneen, integendeel. Ik zit hier om u te zeggen dat drie dagen voorbij zijn van Vlaamschen
geestdrift niet alleen, maar vooral van Vlaamschen ernst. Als eene grootmogendheid
eene andere grootmogendheid schrik aan-
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jagen wil, dan stuurt zij ettelijke smaldeelen in neutraal water. Zonder meer. En met
het gevolg dat de vijandelijke natie zich koest houdt, zoo zij zich minder bewapend
acht. Vlaanderen heeft, drie dagen lang, zijne batterijen uitgezet. Niet om te schieten.
Alleen om ze te vertoonen. Zij, die niet zagen dat deze batterijen imponeerend zijn,
moeten blind heeten. En deden zij maar alsof zij blind waren: is het met opzet dat
zij weigeren te bemerken dat deze batterijen machtig zijn; dan kon het wel gebeuren
dat het vuur ervan tot eene scherpere en meer pijnlijke werkelijkheid terugriep....
Ik hou op: gij zoudt wel kunnen denken dat ik eene oorlogsverklaring aanbeveel,
waar ik vooral een vredesapostel wil zijn. In het onbevlekte kleed van een
vredesapostel ben ik, mejuffrouw, om te stelen. Dit zal u blijken uit een volgende
brief, in denwelke ik de beteekenis der, helaas reeds vergane, Vlaamsche Dagen zal
trachten te ontwikkelen. Intusschen blijft mij de aangename plicht te vervullen, u,
naar aanleiding van eene voorlezing des heeren Chr. Nuys, even uit te weiden over
de begrippen Oorlog-Vrede. (En om die voordracht juist was ik niet mede naar
Ruysselede gegaan.) Gij kent den heer Chr. Nuys natuurlijk beter dan ik. Maar het
uitgelezen Vlaamsche publiek dat voor de voorlezing opgekomen was minder. De
voorstelling aan dat publiek door uw ijvervolle regeeringscommissaris, Mr. Stuart,
verschafte dezen gelegenheid, lucht te geven aan zijne Nederlandsche gevoelens.
‘Wij hebben eene Nederlandsche week achter den rug’ - aldus ongeveer Mr. Stuart.
‘Eerst het bezoek van prins Hendrik; daarna het bezoek van minister Treub, die
trouwens terugkomt, zoo heeft de tentoonstelling hem geïnteresseerd;
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eindelijk de uitvoering van “de Schelde”, waar elke Nederlander, hij weze Hollander
of Vlaming, zich fier bij gevoelt, te behooren tot een stam die zulke kunst weet voort
te brengen. Tot versterking van dat stamgevoel zullen ook wel hebben bijgedragen
de voordrachten, door de Nederlandsche regeering ingericht, en waarvan heden de
laatste aan Chr. Nuys is opgedragen’.
De heer Nuys neemt maar onmiddellijk het woord. Hij is heel blij in Vlaanderen
op te treden: beval Potgieter ons niet aan, elkander de hand te reiken? En hoe zou
hij dat niet gaarne doen, nu het er hem om gaat, de vredesidee te verdedigen en te
bepleiten; nu hij ons vooral op het hart wou drukken dat zoeken naar vrede 's
menschen eersten plicht is; vrede des harten, vrede in het huisgezin, vrede onder al
dezen die van goeden wil zijn. Ach, het ideaal is natuurlijk moeilijk om te bereiken,
en de goede wil stuit al dikwijls op koppigen onwil. Toch gaan wij vooruit. Niet
omdat, zooals Moltke zei, de oorlogen duurder en duurder worden: wij zijn niet zoo
spaarzaam als het op schieten aankomt; maar uit zedelijk, uit meer ontwikkeld zedelijk
bewustzijn; omdat de vrede schoon is als de schoonste der vrouwen. Want spreker
stelt zich, met Hooft, den vrede vrouwelijk voor, met al de vrouwelijke bekoringen.
Terwijl gij de akeligheid des oorlogs kent uit Schiller's ‘Picolomini’. Wij willen
vrede, omdat wij snakken naar schoone harmonie. Luistert hoe Beethoven ze ons
voortoovert in het ‘Dona Pax’ van zijne ‘Missa Solemnis’; hoe ze Goethe bezingt
en verheerlijkt.
Maar wij willen ook vrede, wij willen vooral vrede, uit rechtsgevoel. Met Paulus
Aemilius willen wij ‘vrede door recht.’ De oorlog is altijd beschouwd geworden als

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 6. Nieuwe Rotterdamsche Courant januari 1913 - november 1913

537
een ramp; geen natuurlijke ramp als pest en cholera: daar moet de verstandige mensch
zich wel bij neerleggen. Maar een moreele ramp, want hij is, de oorlog, ontkenning
van alle moraal.... Nochtans ziet men kunstenaars ons tafereelen van den oorlog
onder schoone gedaante ophangen. Houdt dit goedkeuring van den oorlog in? Maar,
als Alfred de Musset in ‘L'Espoir en Dieu’ het in schoone verzen over de pest heeft,
en Abraham des Amorie van der Hoeven ons den cholera afschildert, keuren zij
daarmee pest en cholera goed? De oorlog is op zich zelf niet schoon: bezocht gij
maar een enkel oorlogsveld, het zou in u naleven als Dante's ‘Inferno’. En nu
schermen historici wel met argumenten, die dan toch aan den oorlog een zekere
schoonheid zouden verleenen. Zoo zou hij, eerst en vooral, roem bezorgen. Aan wien
echter? Aan koningen en grooten der aarde... ten koste van het bloed der minderen.
Wie, onder ons, leeft niet eerder den vloek mee der rampzalige moeder, die haar kind
vermoorden zag, dan de verheerlijkende schilderijen van een Etsjegarin? Oorlog,
zegt men verder, kweekt heldenmoed en tucht. Maar bewijst dit dat oorlog moreel
zou zijn in se? Natuurlijk niet. Hij is integendeel het graf der moraal gelijk wij ons
voorstellen: hij maakt duizenden tot onvrije, tot ongoede wezens. Lees maar
beschrijvingen van den oorlog: gij zult zien hoe hij menschen tot wilde dieren maakt.
Lombroso heeft het trouwens bewezen: de oorlog wekt waanzin en misdaad, zooals
Vondel die reeds in ‘Palamedes’ vertoonde. Zijn daar overigens geen grootere helden
dan die des oorlogs; staat een Jenner niet boven menigen krijgsheld?
O, daar zijn wel philosophen om den oorlog te verdedigen; Moltke schermt met
‘God's oorlog,’ en men spreekt
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van den Jehova Sabaoth. Maar wegen tegen Bacon en Ruskin daar Plato en Rousseau
niet op, en stellen wij tegenover den Heer der Legerscharen niet het ‘Pax hominibus
bonae voluntatis’, dat van uit Bethlehem straalde over de wereld?... Wij zijn zoo
nietig op ons klein planeetje, zelf zoo nietig in het oneindig Heelal. Eene harmonie
echter bindt de minste ster aan het grootste hemellichaam; die harmonie, zegt Dante,
is de liefde. En wij zouden liefde ontkennen, zouden er ons niet door laten
verblinden?.... Bismarck zegt: macht gaat boven recht. Maar daarom juist dient macht
gebroken; daarom moet recht, dat op liefde steunt, de machtmuren sloopen die de
volkeren scheiden en tot vijanden maken. Trouwens, de idee van den vooruitgang
in beschaving is niet van de vredesidee te scheiden. Aldus meende reeds
Kong-Foe-Tse. Aldus dacht Kreoisos. Het was de grondgedachte van Plato's Staat:
de staat moet steunen op de deugdzaamheid der burgers, en deze sluit natuurlijk den
oorlog uit. De beschaving - en ook Aristophanes trad dit bij - zal ons leiden tot een
wereldbond der volkeren; Vergilius en Seneca verwachten een Staat der Wijsheid,
waarvan de leus zou zijn: ‘door broederlijkheid tot gelijkheid.’ Zij wenschen eene
universeele monarchie: idee die alweer door Dante bijgetreden werd. Meer
systematisch, wil Saint-Simon de Europeesche Bond met algemeenen arbeidsplicht;
en ook Carnegie ziet in het stichten van de Vereenigde Staten van Europa eene
oplossing niet alleen van het vredes-, maar ook van het sociale vraagstuk.
De verwachtingen, om vrede duurzaam te verzekeren, die wij in den godsdienst
stelden, zijn teleurstellend geworden. Wel was aanvankelijk het Christendom de
eeredienst
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des Vredes. Maar reeds Isidorus en Augustinus billijkten in sommige gevallen den
oorlog. En met der tijd werd juist godsdienst aanleiding tot krijgsgeweld. Het
vredesideaal bleef echter voortleven in het hart der menschen, en de Renaissance
zou het tot ontwikkeling brengen. Na Polybius vestigde Hugo de Groot het
volkenrecht, dat de oorlog zou verzachten, door de aanleidingen ertoe te beperken.
Hij werd hierin bijgetreden door Herder en Kant: ‘Gelijk de geschiedenis der
beschaving is de geschiedenis van den menschelijken geest, zoo is het in het stellen
van beperkende wetten, dat wij het bereiken des toekomstvredes moeten zien’.
Aldus leidde Kant ons tot het scheidsgerecht. Dit laatste heeft de algemeene
ontwapening, eens door den keizer van Rusland gedroomd, nog niet ten gevolge
gehad. Het belet niet, dat het Hof van den Haag eene nieuwe periode inluidt,.... als
wij het maar willen. Als wij maar Vrede willen door Recht. En dan zal de oorlog wel
wijken, omdat wij willen, dat hij wijken zal!....
Aldus de zeer toegejuichte spreker. Prof. Vercoullie was dan ook aller tolk, toen
hij hem bedankte, en hoopte dat eene nieuwe reeks voordrachten ons verder het Licht
uit het Noorden brengen zou.
Het zij zoo!
N.R.C., 25 September 1913.
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Onafhankelijke schilders
Brussel, 4 October.
Gij hebt goed protesteeren: ik zeg u dat de winter aan de deur staat (in figuurlijken
zin, natuurlijk!)
Wij worden het weliswaar nog niet gewaar aan onze rheumatiek. Onze pels hangt
nog in de kleêrkast naar peper en naphtaline te geuren. Twee dagen geleden was het
nog heerlijk-zomersch aan het terras-der-koffiehuizen-met-de-middaagsche-bitteraars.
Maar veertien dagen geleden al ontsloot de Muntschouwburg zijne deuren voor de
eenvoudigen van geest die er naar smachtten, het Italiaansch repertorium van voor
1830 tot op onze dagen door ‘doublures’ te zien opvoeren. Het ‘Palais de Glace’,
waar groote en half-groote wereld in een verfijnd-gezellig lokaal schaats rijdt,
one-steps uitvoert op het dof-witte ijs, en op dienzelfden gladden bodem hockey
speelt, is sedert ruim acht dagen open (en over enkele dagen gaan wij daar eens samen
naar toe). In de Vlaamsche Comedie ondervindt drie maal in de week Andreas
Vesalius de gruweldaden der Inkwisitie (en daar leid ik u heel zeker niet heen). En
eindelijk: vandaag was het vernissage van de eerste jaarlijksche tentoonstelling van
schilderijen, in het Moderne Museum, te Brussel: het 10e Salon der ‘Indépendants’,
dat ons een eersten blik gunt in de gruwelkamer onzer jongste kunst, gelijk zij ons
zal worden geopenbaard in de vijftig exposities die een tiental lokalen ons van nu
tot volgende vacantie te Brussel zullen bieden, opende van middag zijne deuren. Dat
is het beste bewijs dat de koopers binnen onze muren zijn. Het wordt winter, zeg
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ik u. Ik zeg u dat het winter is.
Gij zult beter dan ik begrijpen, dat mij dit niet bovenmatig-uitgelaten maakt. Wijt
het gerust voor een deel aan eene vermindering van goed humeur, als ik daareven
sprak van ‘gruwelkamer onzer jongste kunst.’ Al kunt gij het nu ook gerust voor het
andere deel aan die jonge kunst zelve wijten.
Ik ben - de hemel beware er mij voor! - alles behalve een aesthetisch reactionair.
Gij kunt u niet voorstellen wat een hartstochtelijke schoonheidsontdekkingsreiziger
ik ben. Toen ik vanmiddag naar ‘Les Indépendants’ ging, mocht ik mij met recht en
reden vergelijken bij den dikken, vergenoegden brouwer met het steenroode gelaat,
dien ik, hedenochtend, pluimpje op het vilthoedje, ruime macfarlane om het struische
lichaam, geel-lederen laarzen om de beenen, roer over den schouder en honden aan
een kettingetje, bij 't Noorderstation naar zijn jachtgoed zag trekken, het hart blijkbaar
vol hoop op de vrachten hazen en patrijzen, die hij vanavond doodmoede, maar
zalig-tevreden medezeulen zou.
De jager zal misschien wel ontgoocheld zijn teruggekeerd. Ik ben woedend
thuisgekomen.
En 'k had er zoowaar reden toe. Daar hebt gij nu jonge kerels, die zich
‘onafhankelijke schilders’ noemen; neen: zij noemen zich: de onafhankelijken. En
nu hoopt gij natuurlijk, iets nieuws, althans iets frisch', of op zijn minst iets
ongedwongen-, naïef-eerlijks te vinden. Onafhankelijk: wat een prachtig woord! Ik
herinner mij éen der eerste ‘salons des Indépendants’ te Parijs te hebben bezocht.
Mijn ontdekkingszucht werd er bevredigd door talenten en genieën als Maurice
Denis, als Charles Guérin,
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als Vuillard, als Cross, als Bonnard, als Roussel, als Van Rijsselberghe, als... wie al
niet, zonder te spreken van de oudere generatie van impressionisten. Dat was, toen,
werkelijk nieuws, en het was nieuwe schoonheid.
Nieuwe schoonheid: ik verwachtte ze nu wel niet bij de Belgische ‘indépendants’.
Ik hadde mij graag vergenoegd met frissche oprechtheid: ik hadde mij zelfs
vergenoegd met oorspronkelijkheid, hoe onbeholpen en zelf hoe dwaas ook. Ik dierf
hopen, dat ik mijn winter, mijn winter-van-gedwongen tentoonstellingen-bezoeker
zou hebben mogen ingaan met een paar blijde indrukken, weze het dan ook van
onvolmaakte, maar dan toch ‘onafhankelijke’ kunst.
Maar gij zijt er wel meê!
De ruim vijftig jonge kunstenaars die hier exposeeren zijn bijna allen knap. Enkele
ervan zijn zelfs geroutineerde technici, die kunnen wat zij maar willen. Zoek hier
dus geene onbeholpenheid: de meeste dezer menschen zijn kunst-‘roués’, die, als zij
er den lust toe mochten gevoelen, u gemakkelijk knollen voor citroenen zouden
verkoopen, en zelfs in staat zijn, u op echte citroenen te onthalen. Het ontbreekt hun
dus geenszins aan kunnen; ik herhaal: zij moeten maar willen. Maar helaas, ik ben
gedwongen eraan toe te voegen: zij kunnen niet willen, in dezen zin dat niets binnenin
hen-zelf ze tot willen aanzet. Er zijn twee honderd twee en zeventig nummers in deze
tentoonstelling: geen twintig ervan zijn ontstaan uit den drang der emotie. Al deze
schilders hebben oogen: geen vier hebben een levend gemoed. Bij geen tien gevoelt
gij de liefde om de schoone kleur. Bij geen vijf gevoelt gij de liefde om den
uitdrukkelijken vorm. Slechts bij twee - die ik u straks noem en wier namen gij zult
te
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onthouden hebben - gevoelt gij kunstontroering.
Wat deze ‘onafhankelijken’ dus op zulk een groot getal vierkante meters doek,
met zooveel kilogrammen verf en zooveel dozijnen kwasten hebben uitgericht? Zij
hebben eenvoudig de ‘indépendants’ van Parijs, en de voorgangers in België,
nagekeken en nagedaan. Voor haast elk schilderij is men geneigd den naam uit te
spreken van een terecht befaamd artiest, maar dan met de restrictie: ‘Wat was de
man slecht op dreef toen hij dit schilderde!’ Zoodat per slot de vijftig jonge
‘onafhankelijken’ op enkele na niet zijn dan handige, maar alles-behalve bezielde
volgelingen. Men kan ze gemakkelijk in ‘scholen’ verdeelen, - hetgeen alles behalve
onafhankelijkheid beteekent. Wilt gij een paar voorbeelden? Te uwen dienste:
School Claus: Anna de Weert (blikkerig), Modest Huys (brutaal), Jenny Montigny
(vlokkerig), Henri Roidot (oppervlakkig);
School Kees van Dongen: Jos. Albert (vuil in zijne schreeuwerigheid), M. Maertens
(groezelig-veeg);
School Renoir: L. Vandenhoute (die van den meester nadoet, tot bij het wreede,
wat deze wijten moet aan ziekte);
School Van Gogh: F. Berthet (die echter niet meer dan enkele Van Gogh's gezien
kan hebben, en die dan nog niet onder de treffendste zijn);
School Fournerod: Louis de Coeur (vlak en gevoelloos), G. Latinis (wél gevoelig,
maar toch al te opzettelijk gelikt);
School Guérin-Vuillard-d'Espagnat (ex aequo): Aloys Hugonnet (die echter onder
de besten is), Ch. Connehaye (heelemaal Vuillard in ‘Femme à sa toilette’, anders
onder
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de gevoeligste stukjes uit het salon).
En dan hebt gij daar Maurice Soudan, die aarzelt tusschen de Clausianen en de
Futuristen; gij hebt den, anders interessanten, Spilliaert die Rops heeft gezien; gij
hebt den talentvollen Blandin en den niet-talentvollen De Saegher, die zich blind
hebben gekeken op de bloemen van Redon. Gij hebt Léon de Smet, die heeft getracht
zich te onttrekken aan den invloed van Claus, maar daarom nog niet bereikt wat hij
bedoelt als kleurenharmonie; gij hebt den doordringenden teekenaar Schirren, die
als schilder te veel met Ensor heeft omgegaan; gij hebt.... ja, gij hebt zelfs eenige
schilders, als Marcel Jeffreys, en Louis Thevenet, en Hazledine, en Jehan Frison,
waar de beïnvloeding en navolging er niet zoo dik opliggen, die goede schilders zijn
zonder meer, - maar dan ook niet meer dan goede schilders.
En als gij dat alles bezien hebt, dan vraagt gij u af: en de onafhankelijkheid?....
Gelukkig houdt gij drie namen over: Anne de Kat, Albert Servaes en Constant
Permeke.
De eene is, meen ik, een landgenoot van u. En ik wensch er u geluk meê. Niet dat
ik hem nu zoo buitengemeen ‘indépendant’ (hier immers gaat het om) zou vinden:
de heer De Kat is zeer beslist en.... schoolsch modern. Maar hij is het alleen niet door
zijne bedoeling en door zijne behendigheid. Hij is beter dan een klaar oog en eene
knappe hand: daar is, voelt men bij 't beschouwen van zijn werk, bewogenheid en
bezonkenheid in hem; daar is in hem eene persoonlijkheid, die niet valt te ontkennen
en die naar zuivere uitspraak van haar-zelve dringt. Geheel zuiver treedt ze u nog
niet tegemoet. Maar aanwezig is ze
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toch, hoe dan ook nog soms verholen.
Albert Servaes en Constant Permeke, zij hebben allebei gegaan onder eene
geestelijke discipline: die van Sinte Martens Laethem aan de Leie, waar zij wonen
of hebben gewoond. O, beter dan wie weet ik hoe los deze tucht was, en dat niet
ieder, die in deze begenadigde streek kwam vertoeven, er deelachtig in worden kon
of mocht. Maar ik weet ook: daar, aan de zachte en ernstige, kalme en grootsche
rivier, heeft een Geest gewoond, die de harmonie was der liefste gedachten van
drie-vier menschen, die er elkander hebben gekend, herkend beter, en..... die er nog
fier om zijn. De hoofdtoon in deze harmonie zal voor de jonge schilders wel de
strenge, maar zoo heftig-bewogene personaliteit van George Minne, in hare
afgetrokkene maar levensvolle gebondenheid, zijn geweest. Die geest is niet dood:
het blijkt misschien binnen jaren dat deze geest onsterfelijk is. - Albert Servaes heeft
hem ongetwijfeld sterk ondergaan. Maar het heeft (en dit is geheel te zijner eere)
geen schade gedaan aan zijne persoonlijke inzichten, noch zelfs aan de techniek die
er uiting aan geeft. Ik stel mij goed voor, dat vele menschen voor deze sobere, wat
sombere, misschien te strenge kunst zullen terugdeinzen. De bezonkene,
innigreligieuze, waarlijk menschelijke zijde ervan loochenen, zal niemand.
Constant Permeke is de meest-eigenaardige der drie. Ik zou denken aan een tikje
gewilde originaliteit, indien ik de blijde, haast-argelooze, nochtans zoo spiritueele
ontvankelijkheid van Permeke niet kende. Hier zijn onhandigheden die verrassen....
door hunne raakheid. Eene echte natuur spreekt zich in alle oprechtheid uit in stuk-
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ken, die technisch rijper kunnen worden, die schooner zullen worden van kleur, maar
die getuigen van een eigen gemoed, een eigen wil, en..... onafhankelijkheid.
Ik zeg en herhaal het u: prent de namen van Servaes en Permeke in uw geheugen.
N.R.C., 6 October 1913.
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Silhouetjes
I
Een mensch
Brussel, 6 October.
Neemt het mij niet kwalijk, mijne vrienden, maar ik heb voor Diogenes, den man in
de Ton en met de Lantaarn, nooit den eerbied gehad, dien ik andere philosophen
meestal toedraag.
En gij zult toegeven, dat ik in mijn afkeer voor dezen cynicus niet geheel ongelijk
heb. Een wijsgeer, die verwaand is, is al geen wijsgeer meer, of... is het nog niet. En
wat te denken van den man, die het compliment van Alexander van Macedonië,
alsdat hij wel Diogenes wou zijn, indien hij niet Alexander de Groote was,
beantwoordde met: ‘En ik wilde wel Diogenes zijn, indien ik Diogenes niet was’.
(Sla hier maar eens Loukianos op na: gij zult er nog andere fraaiigheden in vinden!)
- Het is dezelfde zelfvoldane ironie, die hem dure olie verbranden deed om op
klaarlichten dag een Mensch te gaan ontdekken. Ware hij naar Brussel gekomen en
hadde hij mij vereerd met een bezoek, dan hadde ik er hem een getoond, een Mensch,
en zonder dat wij daarom hadden behoeven een bollantaarn aan te steken!....
Die mensch brengt zijn leven door in een wagentje, waarin zijne vrouw hem iederen
ochtend, bij regen, hagel of sneeuw zoo goed als bij zonnebrand, voert, onveranderlijk,
naar een stil plaatsje van een groote, wijde, en slechts op het middaguur druk bezochte
straat. Daar zit dan de man den godsganschen dag, onder zijne diepe pet.

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 6. Nieuwe Rotterdamsche Courant januari 1913 - november 1913

549
Van beroep is hij, het spreekt vanzelf, bedelaar. Zijn wij niet allemaal een beetje
bedelaar, en zeer baatzuchtig nogal, hoewel onbewust? Hij is het - en hierin is hij al
heel bijzonder - hij is het zeer bewust, maar - en hierdoor wordt hij nog vreemder ten zeerste onbaatzuchtig. Hij zit in zijn karretje, zijne pet over de neergeslagen
oogen, zijn dikke vuil-grauwe snor over mond en kin, het heele hoofd gebogen over
de langzaam- en vredig ademende borst, terwijl het onderlijf duikt in eene groene,
groezelige sargie, waarover verspreid doosjes lucifers, potlooden, rijgkoorden. Hij
zit daar, en de zon beketst zijn grooten, ronden rug in de dikke, gansch verkleurde
jas, waarboven de wollen bouffante het achterhoofd induffelt; de regen striemt hem,
wanneer Aprilsche luimen of najaarsbuien het keeren der seizoenen beteekenen; en
de sneeuw, de stille, blanke, geniepige wintersneeuw komt dikke, vlokkige kussens
leggen op zijn onroerend hoofd en zijne gekromde schouders. Hij bekommert er zich
niet om: hij heeft eene andere bekommernis, de lieve zorg van geheel zijn leven, van
zijn armzalig, maar wie weet hoe heerlijk-zalig bestaan: hij snijdt beeldjes.
Hij heeft onder zijne sargie een voorraad blokjes krijt. Misschien zijn zij
oorspronkelijk voor den verkoop bestemd, gelijk de andere schamele waren. Maar
zei ik u niet dat hij onbaatzuchtig is? Hij verstopt zijne stukken krijt: zijn zij niet zijn
liefste bezit. Hij haalt er nu en dan een van onder zijne deken, en met een groot krom
mes gaat hij er zorgvuldig in kerven. Hij buigt het lijf, hij buigt aandachtig het hoofd:
hij is een figuurtje aan het beeldhouwen. Het draait in zijne witte en schrale handen.
Zijne voorzichtige vingeren betasten
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het. Het mes snijdt hier en daar, nu eens forsch en beslist, dan met tedere
schroomvalligheid. Hij houwt, hij kerft, hij graveert. Terwijl om hem heen de dag,
de blijde of gure dag, de haastige of dralende dag ongezien, onopgemerkt en ongezien
voor dezen onbaatzuchtigen bedelaar voorbijgaat.
Onbaatzuchtig nogmaals. Want niet alleen verkoopt deze man zijne beeldekens
niet: hij behoudt ze niet eens voor zich zelf. Vreemder nog: hij is er niks mee
ingenomen, geenszins fier om. Deze gelukkige is onverschillig aan zijn geluk;
misschien omdat hij het geluk bezit, staat hij er tegenover als eene vrije ziel; de drang
naar bezit van hetgeen hem lief is bestaat niet voor hem. Want nauwelijks is een
figuurtje klaar of, zonder misprijzen - het ware een trots -, zonder spijt - het ware
een egoïsme - zonder het gevoel dat zijn werk minderwaardig zou zijn - het ware
negatieve hoogmoed -, laat hij het vallen op de steenen naast zich, zonder het nog
verder te bezien. Zoodat hij 's avonds omringd ligt van wel vijftien witte, gebroken,
tot stof gebrijzelde poppetjes.... Zekeren dag was ik bij hem blijven staan kijken.
Toen ik hem het mannetje vroeg, dat hij juist gesneden had, bezag hij mij even, doch
zonder verwondering. Toen ik er hem een geldstuk voor gaf, bezag hij mij andermaal,
ditmaal echter met wat verbazing in de oogen. En zonder een enkel woord stak hij
het zilverstukje onder zijne groene deken.
Want nieuwe bijzonderheid van mijn Mensch: hij is ondankbaar, naïef-ondankbaar.
Deze bewuste bedelaar, die van nature onbaatzuchtig is, is ook van nature ondankbaar.
Wij, onbewuste maar baatzuchtige bedelaars, zijn natuurlijk ook ondankbaar, maar
willen het zeer oprecht niet
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geweten hebben. Maar deze.....
Juist omdat hij niet bedelt, geven de menschen hem nu en dan wel wat. Hij dankt
nooit. Waarom zou hij het trouwens doen? Heeft hij dat geld noodig? Heeft hij, in
zijne blokjes krijt en in zijn mes, niet alles wat hij behoeft? Hoe zou dan maar een
gevoel van dankbaarheid of ondankbaarheid zijne sereniteit, van alle wereldschheid
verlost, komen aantasten en verontrusten?....
Ik, die gewoonlijk alleen aan blinden mijn aalmoes gun, omdat ik niet geërgerd
wil worden door rechtstreeksche persoonlijke dankbaarheid-op-den-man-af, die
natuurlijk leugen is (wat moet een bedelaar schatten van haat in zich opstapelen!),
ik gun dezen man in zijn wagentje, die, gij zult het toegeven, als mensch al bijzonder
genoeg is om zelfs een Diogenes tot nadenken te dwingen, - ik gun hem niet eens de
aalmoes van mijn groet. Ik neem anders graag den hoed af voor wat ik waardeer, al was het maar een bedelaar. Maar dezen ga 'k liever voorbij alsof ik hem niet zag.
Want mijne eerbiedbetuiging kon hem aan het nadenken brengen over hem-zelf. En
ziet u: ik wil niet dat hij, bij zelf-onderzoek, zou worden... wat wij - laat het ons toch
maar eens bekennen - helaas maar en zijn......
N.R.C., 7 October 1913.
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Silhouetjes
II
Alexander
Brussel, 10 October.
Het is de zoon niet van Philips II van Macedonië. Hij zou veeleer de laatste wezen
der Bourbons.
Ik zeg: veeleer. Want heeft men maar de minste zekerheid in deze wereld? Weet
men ooit met beslistheid van waar men komt en waar het Noodlot u heenstuwt?....
Deze nederig-ijverige dienstbare, zoo hij kent den moederschoot die hem heeft
gekoesterd: zou hij durven, op grond eener onbetwistbare, maar daarom nog niet
overtuigende gelijkenis, beweren dat....? En zou ik, na hem, beweren?....
Hij is, trouwens, zooals ik u zei, nederig- en beminnelijk-dienstvaardig. Het zal
wel nooit bij hem zijn opgekomen, de staartpruik ‘poudrée à la fleur de Lys’ te gaan
dragen. Hij kent de ijdelheid niet, zelfs niet in het geniep, zelfs niet in zijne hoop,
zelfs niet binnen het veld der mogelijke onderstellingen, zijn kuiten te zien spannen
in zijden kousen. Nimmer - hij weet het en bekommert er zich niet verder om, nimmer zullen aan het lange brokaten vest, over den imponeerenden buik, bij hem
de breloques bengelen, waaronder het kostbare zegel van het koningschap....
En toch, en toch: dat hoofd, dat verbluffende hoofd, dat hallucineerende hoofd....
Mijn grootvader vertelde mij, hoe zijn eigen vader den uit Parijs gevluchten
Lodewijk den achttiende te Gent ontmoette, op een nacht, dat de koning, die er toen
met
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zijne hofhouding vertoefde, waarschijnlijk overvloedig had genoten van wijn en
drank en andere lichtzinnige geneuchten. Gent kende in die jaren de weldaden niet
eener electrische tentoonstellingsverlichting. In zijne harddravende koets dan reed
de afgezette opvolger van den banneling op Elba, reed ‘le Roy’ naar huis, en aan
beider zijde liepen fakkeldragers met smokig-laaiende toortsen. Toen zag, in de
donkere karos, mijn overgrootvader het rood-verlichte hoofd van den vermoeiden
koning; laag en smal het geel-glanzige, roet-gespannen voorhoofd; glanzigstarend
onder de slappe oogleden de onwezenlijke blikken van de bleek-grijze oogvliezen:
aan weerszijden, van uit de inzakkende, loodkleurige slapen, afhangende met al hun
gewicht, de paars-dooraderde, logge wangen; waartusschen in, als een bek, een
ontaarden arendsbek, een vernobelden papegaaisbek, de neus die een groote schaduw
afwierp op het brutaal-verlichte satijn der koets; en daaronder dan de mond, de
verlamde mond, de lippe-hangende mond van dezen wier keel en neus de weelde
kweekt van talrijke adenoïdische gewassen, de autocratisch-vooruitgeduwde maar
moede en onmachtige mond, waar 't kinneken klein onder scheen, dat stond op de
drievoudige, vette huidplooi, brug waar de eene wang in de andere overliep... Aldus
zag, bij 't felle licht der toortsen, en onverwacht, mijn overgrootvader zekeren nacht
het machtige en schrikwekkende hoofd van koning Louis XVIII toen deze, ziek reeds,
terugkwam van eene ‘partie fine’. - Zoo zie ik, iederen dag, het hoofd van Alexander.
Alexander is niet dan een kellner. Hij is kellner in een groot café aan het
Noorderstation, waar ik mijn informatiebureau van gemaakt heb. Heel den dag
dribbelt hij,
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binnen de dichte engheid van zijn witte schoor als eene mondaine in haar spanrok,
op zijne machtige, waterzuchtige beenen, onbuigbaar als zuilen. Het korte buisje,
beider verzwaard door de koperen ‘jetons’ en de nickelen pasmunt, hangt open op
den buik-als-een-wereldbol, die ademhaalt in het blinkend-witte linnen. Wel zakt
het blinkend-witte linnen, vlak daarboven, van het overhemd in op de geholde borst;
maar naar de hoogte op der schouders, waar de armen aan hangen als onafgebonden
leverworsten, gaat het vlak staan als een porseleinen dessertbord; waarop dan de
halslooze kop, de rondom-overhangende kop, de paarsch-gelevale kop met de
gemillimetreerde haren, de grootsche maar verlepte, de gedegenereerde Bourbon-kop.
Hij is, met de bekende klanten, van eene uitnemende vriendelijkheid. Nauwelijks
tikt gij op 't marmer van uw tafeltje, of van uit alle verte hoort gij zijn stem ‘Voila!
Voila!’ trompetten. Hij weet wat gij zult gebruiken; kent de kranten die hij u brengen
moet; ziet u vol belangstellende verbazing aan als gij binnenkomt op een
buitengewoon uur. Hij behoudt uw plaats voor de dagen van groote drukte, zoo den
Woensdag, als het Beurs is en het koffiehuis vol ‘intrus’ loopt. Hij weet aan welke
menschen hij bij uwe afwezigheid in uwe plaats een rendez-vous kan geven. Dezen,
die gij minder-gaarne ontmoet, weet hij aan de deur te krijgen voor het uur dat gij
gewoonlijk uwe intrede doet. En gebeurt het, dat gij 's avonds heel laat ‘ce qu'il faut
pour écrire’ verzoekt, dan vraagt hij u compassievol met zijne stem als een blikken
kindertrompetje: ‘Encore au travail?’
En zoo is hij met iedereen, met al de goede klanten die dagelijksch op hetzelfde
uur komen bitteren of hun
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dominootje spelen: met kolonel X als met advokaat Y, met den talentvollen
beeldhouwer Z als met den grooten koopman ***. Want gij moet weten: het is eene
deftige gelegenheid waar hij dient.
Alleen voor de Obers koestert zijn overvloed aan aanhankelijkheid eenige
achterdocht. Is het een ver atavisme?; hun mindere kan hij zich niet achten. Hij zet
zich schrap tegen hun met-zorg-aangekweekten bedilzucht. Hunne opmerkingen
wegen op zijn hart als lood. Hij veracht ze, eenvoudig, maar met overtuiging. En
betuigen zij hem soms in energische bewoordingen, hunne afkeuring om eene of
andere daad: nauwelijks hebben zij hun rug gekeerd, of Alexander bejegent ze met
een misprijzend ‘Ah mince!’...
Aldus werkt hij, loopt hij, bemoeit zich den ganschen dag, met eene
bewonderingswaardige gelijkheid van humeur. Alleen 's avonds na tienen toont hij
welk een heldenmoed hem daartoe noodig moet zijn.
Heldenmoed: ik zeg het in vollen ernst. Gij zoudt hem moeten zien, als 't getal der
klanten dunner wordt, en de vermoeide stakker met den heerscherskop zich op het
stoeltje, dat onder zijn machtig lichaam verdwijnt en als aan 't wankelen gaat, wat
rust mag gunnen. Het is of de vlakke, bleeker en bleeker wordende oogen gaan
bezwijmen binnen de sluitende schalen. De groote neus wordt waskleurig en nijpt
toe. De mond, op de brokkeltandjes, valt open, diep en zwart. Perel voor perel laat
het roetige voorhoofd het zweet door. Bij hortende snokjes, met een vreemden rochel,
gaat de borst regelmatig op en neër. Heel het hoofd rolt weldra op het witte overhemd.
De dikke, purperen handpalmen liggen als bedelend in den korten schoot. Als iemand
die lijdt aan eene onbe-
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kende ziekte, slaapt dat armzalig-groote lichaam, slaapt de goede en uitgeputte
Alexander.... Maar daar tikt weêr een muntstuk op het marmer. Het zware
drenkelingen-hoofd rijst vlug. Nog voor de oogen ontsloten zijn schettert de mond
‘Voila! Voila!’ Niet zonder eenige moeite staat hij pijnlijk van zijn stoeltje op; maar
op den korten afstand tusschen zijne plaats en die van den bezoeker heeft hij zijn
plichtmatig goed-humeur al terug gekregen en vraagt hij met beminnelijke
belangstelling: ‘Ce sera de la pluie, demain?’ - En als gij hem op uwe beurt
ondervraagt: ‘Nog niet beter met uw asthma? En is uwe maag nu wat beter? En ge
zijt zeker erg vermoeid?’, dan haalt hij zijne schouders op: ‘Que voulez-vous? C'est
le métier! Il faut bien qu'on vive, cependant!’...
Neen, ik zal maar niet beweren dat hij de laatste der Bourbons zou zijn. Maar, op
zijne manier, dan toch wel een held.
N.R.C., 11 October 1913.
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Rondom Jacob van Artevelde
Brussel, 13 October.
De ontwikkelde katholieke Vlamingen willen gaarne voor kunstzinnig worden
gehouden. Ik wil niet zeggen dat zij het niet in-der-daad zijn: de jongeren vooral zijn
het hartstochtelijk, enkelen onder hen zijn het hartstochtelijk-eclectisch, een paar
ervan zijn het hartstochtelijkonafhankelijk, en het vervult mij met vreugde. Maar,
doordat ze katholiek zijn vanwege hunne wereldbeschouwing, dewijl zij aesthetiek
en ethiek onafscheidbaar achten, wenschen de meesten alleen in een bepaalde richting
kunstzinnig te schijnen. Zelfs waar zorgvuldig-verzwegen neigingen of eene niet
dan met kritische terughoudingen uitgesproken waardeering, die echter veel
bewondering verduikt, ze andere wegen - laat ze ons ‘heidensche’ noemen - uitstuwt,
erkennen zij, loven zij, steunen zij eene kunst, die ze rechtmatig als door hen in het
leven geroepen, of althans door hen mogelijk gemaakt achten. En wordt in die kunst
- meer bepaald de literaire - een werk voortgebracht, dat maar eenigszins boven de
banaliteit uitrijst, dan heet de schepper ervan, zonder voorbehoud, en zonder dat hij
lang op de benaming moet wachten, een ‘genie’.
Het is het geval met den West-Vlaamschen kapelaan Cyriel Verschaeve, en
littérature I. Oorda. Ik verhaast mij u te zeggen, dat weinig figuren in onze jongste
Vlaamsche letterwereld mij zoo sympathiek zijn als die van dezen Verschaeve. Niet
dat ik hem bovenmatig bewonderen zou. Maar - en dit is reeds veel - hij volgt noch
Streu-
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vels, noch Gezelle na. Hij schrijft noch boerennovellen, noch dialectische
natuurversjes. Beter: hij heeft onbetwistbaar een ruimen blik en een ruimen geest;
hij bezit ongetwijfeld eene schoone ziel en zelfs scherpe zintuigen. Hij vereenigt
alles in zich, om een buitengewoon dichter te zijn, en hij zou het inderdaad wezen,
indien bij hem niet zooveel opzet te bespeuren, indien zijne kunst voor een groot
deel zoo cerebraal niet was. - Deze breed-aangelegde kunst immers, zij steunt niet
op Streuvels, zij steunt niet op Gezelle, zij steunt niet op wat sommige katholieken
met afschuw ‘de moderne richting’ noemen: zij steunt echter, in haren vorm althans
(vorm hier in den zin van uiterlijk vertoon), op sommige diep-beminde meesters, en
ook... op een Bilderdijk. Met een woord: deze kunst is rhetorikaal in haar verschijnen.
Haar grond, die edel is en misschien grootsch, en zelfs diep-menschelijk, misschien,
wordt verstikt door de woorden, door de Rhetoriek.
Het is deze leugen-der-rhetoriek en hare strass-flikkering - men zou het gemakkelijk
kunnen bewijzen - die aan Cyriel Verschaeve den titel van ‘genie’ heeft bezorgd.
Let wel: ik neem gaarne de mogelijkheid aan, dat hij er een wezen zou, en ik zou de
eerste zijn om er mij in te verheugen. Ik wil er hier echter alleen op wijzen, dat hij
bij zijne vrienden (die er, tusschen haakjes, verstand van hebben, het wierookvat te
hanteeren!), en verder bij de graag voor kunstzinnig versleten ontwikkelde katholieke
Vlamingen, die intusschen meer ijverig en eensgezind hunne kunst-en-kunstenaars
helpen en schragen dan bij de meeste niet-katholieke Vlamingen het geval is, - ik
wilde er alleen op wijzen dat Verschaeve vooral als
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genie geldt om wat bij hem slechts goedgeordende schijn is. Wat wij, achter vele,
zij het dan ook verheven, woordenkramerij, van zijn innerlijk wezen raden, laat ons
- ik zei het - respekt koesteren voor zijn persoon, ook als dichter. Wat er echter uiting
van is, kan ik met den besten wil der wereld niet geniaal noemen, omdat het valsch
is, weze het dan ook onbewust-valsch, en al vinden geleerde paters er al de regelen
der aesthetiek volgens Thomas van Aquinen in toegepast.
Zoodat Cyriel Verschaeve zijne ergste vijanden heeft in zijne beste vrienden. Hij
zal het, hoop en vermoed ik, gisteren in petto wel hebben ondervonden bij de eerste
opvoering van zijn treurspel in vijf bedrijven en zeven tafereelen: ‘Jacob van
Artevelde.’
Gij moet weten dat de hierboven omschreven katholieken, die wel weten welke
invloed uitgaat van het tooneel op een publiek, op eene burgerij, die als de Vlaamsche,
de meest verachterde is van de gansche wereld (ik verzeker u dat ik allesbehalve
overdrijf), dat die katholieken een kunstkring hebben gesticht, ‘De Zonnebloem’
genoemd, die, onder leiding van J. Modest Lauwerijs, leeraar van declamatie aan het
Conservatorium te Antwerpen, van den winter geregeld vertooningen zal geven in
de zaal ‘Patria.’
Die poging vind ik zeer lofwaardig: als ‘Vlaamsch Tooneel’ krijgen wij in den
officieelen schouwburg voor 't oogenblik ‘Jenny het Werkmeisje’ ofte de drakerige
‘Jenny l'Ouvrière’, en dat gaat zoo 't geheele jaar door. Gij kunt dan wel denken dat
alle poging tot beters, al was het maar naar de keus der stukken, welkom is. ‘De
Zonnebloem’ zette gisteren hare vertooningen in met de eerste opvoering van ‘Jakob
van Artevelde’, voor een bij voorbaat
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hardnekkig-geestdriftig publiek. Ziehier, niettegenstaande die aanstekelijke geestdrift,
mijne teleurgestelde bevindingen.
Met ‘Jacob van Artevelde’ heeft Cyriel Verschaeve blijkbaar véél bedoeld. - ‘Jacob
van Artevelde laat hij door een epileptisch-bewonderenden Dominikaan, L.J.
Callewaert, verklaren, ‘is de tragiek van den zaaier, die uitging om zijn zaad te zaaien;
en het een viel langs den weg en de vogels pikten het op (Geeraart Denijs en
Geertruide); en het andere viel op rotsgrond en werd door de zon verschroeid (het
volk) en het andere viel tusschen de doornen en werd door het onkruid overwoekerd
(de hoofdmannen, dekens, ridders). Jacob van Artevelde is dus geen droomer in de
wijde lucht zooals men gezegd heeft, maar een helder denker, te groot voor de kleine
wereld. En het bewijs dat hij een helder plan heeft, is het feit dat alleen de nijdige
Geertruide het raadt en inziet (sic), en steeds juist slaat om dat plan kapot te maken.
- Doch in dit drama ligt tevens de tragiek van den strijd tusschen twee vrouwen, vol
eerzucht en nijd en alles wat vrouwelijk is; of, beter gezegd, de tragiek van de
invloedrijke rol, door de vrouw gespeeld in het dagelijksch levensverloop van den
man, het huisgezin, het volk, de politiek, de wereld. - Het is tevens de tragiek van
de uitzuivering der liefde, die gaat van eigenbelang, zelfzucht, ijdelheid, in
huwelijkstrouw tot offervaardigheid, geestelijkheid (sic), verstandenis (re-sic) van
de ziel van den man en opoffering in honde trouw tot iets grooters dan zij zelf. (Aldus
Cathelijne, Artevelde's vrouw). - Het is de tragiek van de volksdrift, met die antithesis
van hoogste opstrevingen en wreedste ontaardingen, van blinde
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eigenzinnigheid, van sterke oerkracht, omendom beperkt, helaas! en verleelijkt door
kleingeestigheden. - Het is de tragiek der democratie: de strijd voor de eigene
volkskracht door den volkswil tegen den individualistischen geest der enkelingen,
de strijd voor politieke vrijheid door zielsvrijheid en karaktertucht. Het is ten slotte
de tragiek van de onmacht van het denkend verstand zonder de werkende liefde,
omdat liefde geen afstand wil, omdat de gedachte wel belicht maar niet verwarmt,
en dat men de waarheid in de harten zaait niet met woordenraatlen, maar met de
druppels van zijn eigen bloed.’
Ziedaar wat Verschaeve's ‘Jacob van Artevelde’ ons wil laten genieten. ‘Excusez
du peu!’ zou de Franschman zeggen....
Hewel, bij lezing van het op Shakespeariaansch patroon geknipte, in
nogal-zorgvuldige jamben geschreven treurspel vindt men zoowaar dit alles terug,...
al zij het meestal niet dan in potentie. Voor wie goed tusschen de lijnen lezen - neem
mij niet kwalijk: ik kan het - staat in de brochure van ‘Jacob van Artevelde’ al wat
pater Callewaert erin ontdekt. Hetgeen pleit voor de intelligentie, die groot is, en de
inzichten, die breed zijn, van Cyriel Verschaeve. Ik voeg erbij dat sommige beelden
handig aangebracht, en, weze het ook Shakespeariaansch-euphemistisch, prettig
uitgewerkt zijn; dat de geheele uitwerking meer bedacht en ingeniëuzer is dan wij
van die sjofele weduwe onzer tooneelletterkunde gewend zijn; en dat ik, ware de
psychologie der dramatis personae me nu maar wat klaarder en scherper, hunne taal
wat frisscher en minder boeksch en vooral bondiger, hun wezen ook uiterlijk wat
meer geïndividualiseerd voorgekomen, - dat ik bij
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het lezen van dit drama, ik die goed en graag tusschen de lijnen lees, heel wat meer
genoegen zou hebben gehad dan onder de lectuur van menig ander Vlaamsch stuk,
en zelfs van de overgroote meerderheid der Vlaamsche stukken.
Een tooneelwerk dient men echter op het tooneel te zien. ‘Wat zal’, vroeg ik mij
af, ‘van de tienvoudige hierbedoelde tragiek terechtkomen, als ik ze op de planken
zie?’ - Het is eene vraag, die de vrienden van Verschaeve en Verschaeve-zelf (allen
menschen die niet veel scenische ondervinding kunnen hebben, daar geestelijken
niet zoo heel dikwijls naar den schouwburg gaan), zich blijkbaar niet gesteld hebben.
Intusschen: ik mag u zeggen dat het antwoord, ook voor Verschaeve, naar ik vermoed,
negatief luidde. Van heel dezen ‘Jacob van Artevelde’ kwam helaas zoo goed als
niets terecht. Van al de grootschen veelvuldig-opgezette tragiek vernam men niet
veel meer dan de kleingeestige bezetenheid van een jaloersch wijf, die, in hare koppige
opzettelijkheid, zelfs bij het gunstigst publiek dat een dichter zich droomen kan,
moest eindigen met komisch aan te doen. Artevelde-zelf was zoo onwezenlijk als
het maar zijn kan, en de andere personages... waren het nog minder. Waarbij komt,
dat sommige bedrijven - ik noem het derde - niet minder dan potsierlijk waren.
Ik beken trouwens, dat de dichter door de interpretatie niet werd gediend. Deze
was schreeuwerig, hol, zonder schakeering, zonder uitdieping. De meeste spelers
waren dilettanten, en als dusdanig wel knap. Maar men werd gewaar hoe slecht zij
geleid waren geworden, en hoe weinig begrip van regie hun leider bezit. - Tot
verontschuldiging van het gezelschap der ‘Zonnebloem’ - dat het stuk anders
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goed had aangekleed, al begrijp ik nog altijd niet waarom Artevelde met de kap der
Ridders van het Gulden Vlies omloopt, - tot verontschuldiging der spelers dient
gezegd, dat het onmogelijk was, heel veel meer van dit treur spel te maken, dan zij
deden. Een vriend zei me bij het uitgaan: ‘Dennery's “Twee Weezen” zijn eene draak;
maar het stuk is technisch zoo goed, dat men het niet slecht kan spelen.’ Men zou
de propositie kunnen omkeeren en beweren: ‘Jacob van Artevelde is geene draak,
maar scenisch is het zoo slecht, dat het niet goed gespeeld kán.
Het is onmogelijk, dat Verschaeve dit gisteren niet zou hebben ingezien. Ik wensch
het hem van harte toe, - met eene misschien al te brutale oprechtheid, die echter haar
oorsprong heeft in het groote verlangen, dat het hem als dichter goed ga... Een raad
heb ik hem niet te geven: hij is ouder dan ik, en in letterkundige kritiek meer dan ik
bedreven. Maar kon hij er, in de dichtst mogelijke toekomst, maar toe komen, de
laudatieve beweringen van zijne vrienden te vergeten en alleen te luisteren, vroom
en angstvallig, naar zijn hart, liever dan naar zijne cerebraal-literaire kennis!... Hij
moest nu eens gaan leeren... stamelen: dan eerst zou hij, met de gisteren opgedane
ondervinding, zijn ‘Jacob van Artevelde’ waar eens herschrijven....
Ik verwed er echter mijn linkerpink op, dat zijne ‘vrienden’ het hem beletten zullen.
Zelfs zoo het blijken mocht, dat hun wierook Verschaeve's zinnen niet bedwelmd
heeft.
N.R.C., 14 October 1913.
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De schoolwet
I
Brussel, 14 October.
De nieuwe drinkzaal der volksvertegenwoordigers is klaar. Enkele dagen geleden
heeft men kolen ingedaan. Niet langer dan eergisteren stond een zorgvuldig
huisschilder het aanwijzingsplankje der ‘tribunes reservées’, met witte verf sierlijk
op te fleuren. - Men kon dus beginnen. De lokaliteiten waren tot in de puntjes klaar.
De nieuwe schoolwet - ontwerp-Poullet - mocht voor de Kamer komen.
En zij heeft het vanmiddag, klokslag twee, gedaan. Klokslag twee waren de
Kamerleden bijna voltallig aanwezig, om ze op meer of minder vriendelijke wijze
te ontvangen. Voltallig waren zij, maar lusteloos. Lusteloos als eene gevierde actrice,
die zal moeten spelen voor eene onverschillige zaal. Want het publiek blijkt al heel
weinig op te gaan in het stuk dat zal opgevoerd worden. Het is schaarsch opgekomen.
Waar de vertooning natuurlijk onder lijden moet....
Het heeft velen aangenaam of onaangenaam, al naar hunne gezindheid en
gesteldheid, aangedaan, te zien in welke laksheid en moedeloosheid de parlementaire
vacanties verloopen zijn. Toen in Augustus een goed deel der rechterzijde erop
aandrong, liever een duchtig gat in de vacantie te bijten dan de nieuwe schoolwet
met eene bijzondere zitting in October te zien verwijzen - zitting die ik heden de eer
heb, voor geopend te verklaren - vreesde het natuurlijk en hoofdzakelijk, dat de
vereenigde linkerzijden van het vacantieel respijt gebruik zou maken, om
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in het land eene beweging, eene beroering te verwekken, waarbij deze van 1911, bij
de bespreking van wijlen het ontwerp-Schollaert, slechts ‘klein bier’ zou zijn geweest,
gelijk die drinkeboers van Brabanders zouden zeggen. Aldus werd trouwens, en op
de beste gronden, de houding verklaard van liberalen en socialisten, die zoo
hardnekkig en zoo rechtmatig vochten voor verlof. En wanneer men zag dat de
regeering aan de linkerzijde toegaf, dan besloot men eruit, op evengoede gronden,
dat ook rechts het naamwoord rust een heftige propaganda voor het nieuwe
wetsontwerp zou beteekenen.
En wat zag men gebeuren? Men zag.... dat er niets gebeurde. - ‘Les vacances sont
faites pour s'en servir’, had iedereen gedacht en gezeid. Het bleek, dat het gebruik
dat iedereen, zegge iedereen, tenzij misschien de heer Woeste die een nieuw graf
schijnt aan het delven te zijn (ik heb het niet gezien, maar ooggetuigen verzekeren
het), - dat iedereen, zeg ik, van de vacantie zou maken het natuurlijke, althans gewone,
en dus negatieve gebruik zou zijn: men zou de vacanties in ledigheid, alsook aan zee
of in Japan of in de Ardennen slijten.
Van propaganda voor of tegen dus, geen spraak. Althans: ernstige beroering bleef
uit tot verleden Zondag, dag eener bewogene betooging te Antwerpen. Men dacht:
de oppositie wil het land aan de eigenlijke behandeling der zaak mengen. Daarom
heeft zij den verloftijd maar laten voorbijgaan. Zij wil het volk deel laten hebben in
de Kamerbespreking. Zij wil dat het volk onmiddellijk invloed uitoefene op het
Parlement. En dat dit zoo slecht niet bedacht was, bewijzen de feiten van 1911, toen
het ontwerp-Schollaert het zou ontgelden.... Men dacht dus,
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tot gisterenavond toe: het spel gaat op de wagen. Thespis' reizend tooneel gaat België
door, gelijk het Antwerpen buitengereden is. - Hewel, men vergiste zich: de wagen,
die Zondag e.k. Brussel zou aandoen, wordt voor onbepaalden tijd geremiseerd.
Voor Zondag had de ‘Vrije Gedachte’ van Brussel heel het liberale en socialistische
België naar de hoofdstad geconvoqueerd: men zou allen samen protesteeren; en, zou
het er nu ook niet ‘gaan gaan van kappen en van kerven’, gelijk sommige Antwerpsche
dagbladcorrespondenten jaren geleden als lijfspreuk in hun Vlaamschgezind schild
voerden: het hadde kunnen worden eene imponeerende volksbetooging. Maar nu is
hedenochtend de liberale linkerzijde der Kamer van Volksvertegenwoordigers ter
inleiding der bespreking samengekomen, en heeft besloten.... de ‘Vrije Gedachte’
ervan te doen afzien, haar manifestatieplan door te drijven. Wij zullen dus
toekomenden Zondag naar alle waarschijnlijkheid geene betooging kleurrijk te
beschrijven hebben. De liberale Kamerfractie - en men kan haar niet dan gelijk geven
- meent dat een openbaar protest alleen van de linkerzijde of van den ‘Onderwijsbond’
uit mag gaan. Zij zal erover oordeelen, wannéér de beweging moet uitgelokt worden.
Intusschen erkennen sommige leden - eveneens terecht - dat eene echte beweging
vooralsnog niet bestaat, en dat de gemoederen in 1911 heel wat meer opgehitst
waren...
Het maakt het verweer in de Kamer des te heftiger allicht. Men vreest, op de massa
niet al te zeer te mogen rekenen. Men staat trouwens voor eene meerderheid van
zestien stemmen: een muur waar geen stormram iets tegen vermag, tenzij hij - de
muur - bij voorbaat reten ver-
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toont. En die reten bestaan nu wel: het feit dat Woeste met handen en voeten gewerkt
heeft om rapporteur der wet te zijn - een beteekenisvol feit, voor wie Woeste kent bewijst het opnieuw. Maar anderdeels dient opgemerkt, dat veler rechts vóór
schoolplicht zijn en dat de anderen er niet meer mogen of kunnen zijn. En daarom
heeft men de reten zorgvuldig en ijverig gestopt. En zoo zullen wij rechts vele
misnoegdheid onder hardnekkige eendracht verstopt zien. - Waar vooral de geestelijke
onderwijskrachten heil bij hebben zullen....
Aldus stonden de zaken toen vanmiddag de zitting geopend werd. Diverse heeren
van diverse politieke pluimage huldigden eerst wijlen graaf de Smet de Naeyer.
Dringt gij op bijzonderheden aan? Neen, durf ik hopen!
En daarop ontwikkelde minister Poullet met methode en zonder groote vurigheid
zijne inzichten. Deze heeft hij, enkele maanden geleden, in eene lijvige ‘Memorie
van Toelichting’ uiteengezet: eene memorie die hem vele wapenen uit de hand kan
nemen, omdat zij al te uitvoerig wijst op de bronnen van 's heeren Poullet's wet, en
aldus deze wet aan te gemakkelijke kritiek blootstelt. Hetgeen 's heeren Poullet's
eerlijkheid en goed vertrouwen bewijst. - Het ‘algemeen besluit’ van deze toelichting,
hedenmiddag ontwikkeld, luidt:
‘Alles samengenomen, worden bij het ontwerp navolgende hervormingen
gehuldigd:
1o. Invoering van leerplicht tot op veertienjarigen leeftijd, onder voorbehoud van
een kort overgangstijdperk.
2o. Verbetering, in een opvoedkundig opzicht, van den toestand van het lager
onderwijs, door instelling van een vierden graad met beroepsstrekking;
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3o. Bevestiging van de aan den wedderooster der onderwijzers, door middel van het
krediet van vier millioen toegebrachte verbetering, welke vergroot wordt en in de
wet geschreven;
4o. Uitstrekking van den nieuwen rooster tot de aanneembare onderwijzers, in de
voorwaarden, waaronder het voordeel ervan is vergund aan de aangenomen
onderwijzers;
5o. Algemeenmaking van kosteloosheid; waarborging van alle kinderen, zonder
eenig onderscheid van school, van kostelooze verleening van schoolbehoeften, en
desgevallend, van het voordeel van werken als daar zijn: schoolsoep, schoolrefters,
schoolkoloniën, enz.;
6o. Algemeenmaking van medisch schoolonderzoek;
7o. Verleening van nieuwe waarborg aan de aangenomen of aanneembare scholen,
met verleening van nieuw gemak aan hen die het eigenlijke officiëel onderwijs
verkiezen.’
- Ziedaar, volgens zijne eigene, officiëele, en heden voorzichtig-voorgestelde
bewoordingen, de bedoelingen van minister Poullet. Valt nu natuurlijk te bezien hoe
zij in een wettekst verwerkt werden. Zijn zij zoo onschuldig, zoo edelmoedig en zoo
vredelievend als zij eruit zien in het ‘exposé des motifs’? Het is de vraag die de
oppositie zich natuurlijk gesteld heeft.
En het antwoord is, gij hadt het al geraden, negatief.
Aan die bevinding heeft de heer Devèze reeds heden lucht gegeven.
Maar slechts morgen zal hij zijne, markwaardige, redevoering tot een goed einde
brengen.
En met uw welgevallen: het zal meer in het bijzonder zijne redevoering zijn, waar
ik u morgen over onderhouden zal.
N.R.C., 15 October 1913.

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 6. Nieuwe Rotterdamsche Courant januari 1913 - november 1913

569

Italiaansche zangers te Brussel
Brussel, 14 October.
In afwachting van de verrijking van het repertorium die de Muntschouwburg ons dit
jaar bieden moet - en daarop zult gij niet lang moeten wachten, vermits reeds Vrijdag
aanstaande als noviteit ‘de Juweelen der Madonna’, van Wolf-Ferrari voor het
voetlicht komt, - heeft de jaarlijksche gebeurtenis-in-de-handelswereld, die ‘Grande
Semaine d'Automne’ heet, ons onder meer de gelegenheid verschaft, eens andere
zangers toe te juichen dan dezen, trouwens meestal uitnemenden, die van het gewone
gezelschap met vaste aanstelling deel uitmaken.
Die zangers waren meerendeels Italianen. Zij traden op in Italiaansche werken.
Het eerste dier werken was Puccini's ‘Fille du Far West’, en ik ken minstens twee
‘belles madames’, gewone bezoeksters der galavertooning van de ‘semaine
d'Automne’, die bij dien titel hun neusje optrokken. Want, het dient aangestipt:
Puccini, al lokt hij nog volle zalen, geraakt bij de upper-ten uit de mode.
Nu loop ik ook wel met die ‘Figlia del West’ niet weg; maar de ‘belles madames’
hadden ditmaal toch ongelijk, te meesmuilen. Want primo: het werk ging onder de
muzikale leiding van een Italiaansch maëstro, il signore Polacco, die uit het werk
een heele boel dingen wist op te diepen, die wij noch wie ook er ooit hadden in
vermoed. Wat hebben die Italianen toch eene natuurlijke, eene rasbeschaving; wat
blijven zij, ook in hun zin voor uiterlijkheid, eene fijnheid bezitten, die vaak wat ons
oppervlakkig en schreeuwerig voorkomt tot schoonheid omtoovert;
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hoe weten zij, ook in de meest-enthousiastische uitbundigheid, smaak en distinctie
te bewaren!... Het is een lust, een echt genot, ook voor ‘blasés’ die met zeer oprechte
minachting den rug keeren naar de kunst der Italiaansche muzikale vereisten, een
werk als ‘La Fille du Far-West’ onder eene leiding als die van Polacco te hooren
uitvoeren.
Maar het genot wordt innige bewondering, als het stuk gezongen wordt door
kunstenaars als Emmy Destinn, als den tenor Martinelli, als den baryton Dink Gilly.
Emmy Destinn is geene kwasi-geniale zangeres - wij hebben er te Brussel eene
bezeten in Claire Croiza, die Gluck's ‘Orphée’ waarlijk als omschapen heeft, - noch
zelfs eene zeer intelligente - zooals, enkele jaren her, ten onzent mevr. Charles
Mazarin. Maar zij is eene zangeres-van-nature, begaafd met een heerlijke stem en
als het ware met ingeboren zingkunst, die zich daarenboven al de tradities van het
belcanto zoo heeft geassimileerd, dat ze haar bloed-eigen zijn geworden. Zij is dan
ook nog eene lyrische tragedienne van groot talent.
De warme en tevens zachte, de lenige en toch doordringende stem van Martinelli
klinkt heerlijk in de gepassioneerde muziek van Puccini. De zanger trouwens is vol
goeden smaak en omzichtigheid. Zijn zang schijnt eerder bedacht dan dat hij natuurlijk
zou zijn. Hij blijft echter zoo taktvol en klinkt zoo schoon, dat wat er mocht aan
ontbreken als onmiddellijke overgave, ruimschoots vergoed wordt door distinctie en
schranderheid.
Eene uitmuntende tooneelkracht en een prachtig-vol geluid is Dink Gilly: meer
de Italiaan der overlevering maar zonder de minste oppervlakkigheid; een schoon
tempe-
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rament, dat beschaafd is....
Meer echter nog dan in de ‘Figlia del West’ kwamen de gaven dezer uitnemende
Italiaansche artiesten uit in ‘Aïda’. De Muntschouwburg was het den grooten Verdi
bij zijn honderdste verjaring schuldig, dat hij te Brussel herdacht werd. En nu hadde
ik wel gewenscht, dat het met éen zijner laatste werken, met ‘Falstaff’ b.v., liever
dan met de honderden malen gespeelde, en trouwens minderdiepe ‘Aïda’, zou zijn
gebeurd. Men kent de latere, en meest-geniale opera van Verdi veel te weinig in
Brussel. Men vergeet dat hij zijne echtste meesterstukken na 1882 -datum, als ik mij
niet vergis, van de eerste opvoering van Aïda - geschapen heeft. En het ware
misschien, in dit feestjaar, eene schoone daad van piëteit, ze te Brussel herop te
voeren.
‘Aïda’, die wij dus overvloedig kennen, kwam echter ditmaal onder vernieuwde
gedaante tot ons, dank zij de Italiaansche zangers. Meer dan in het gewrocht van
Puccini kwamen hunne schoone hoedanigheden terecht. Het heroïsch lyrische van
‘Aïda’ liet hun toe, vollen teugel te geven aan hunne vaardigheid en aan hunne
geaardheid. Weer gaf Martinelli blijk van zijne bewonderenswaardige scenische
intelligentie: hij heeft van Verdi's algemeen-romantischen held zoowaar een
Egyptische figuur weten te maken. Waarbij kwam dat hij, waarschijnlijk door betere
bekendheid met de partituur, losser en hartstochterlijker zong. Zoodat voor het, wel
eenigszins verrast publiek, zijne vertolking als eene echte creatie gold. Men zou, met
kunstenaars als Martinelli, wel gaan denken dat men geene Italiaansche opera-muziek
moet gaan hooren dan in Italiëzelf. Hetgeen nu misschien niet ter eere is der Italiaan-
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sche muziek, maar dan toch ter eere der Italiaansche zangers.
Dink Gilly bleek weêr de solide en gulle kracht te zijn, die wij daags tevoren
hadden bewonderd. En Emmy Destinn wist, door de breede zuiverheid, en tevens de
ongewone virtuositeit van haar zang, evenzeer als door de aanminnelijkheid van hare
scenische begaafdheid, meer nog dan den vorigen avond te boeien.
Maar deze virtuositeit zou vooral gisteren blijken. Gisteren had het eerste ‘concert
populaire’ plaats, zonder zeer opmerkelijk programma, maar met een nieuw dirigent.
Deze is Georges Lauwerys, een nog jong Brusselaar, die als componist blijken van
talent heeft gegeven, ook in de Monnaie al het orkest heeft geleid, en nu ineens van
zeer bijzondere hoedanigheden als kapelmeester in dit eerste ‘volksconcert’ heeft
doen blijken. Hij is, lijkt het wel, in deze eerder angstvallig-fijn dan energischforsch.
Hij schakeert tot in het oneindige en tot in het meest-beperkte. En daar hij, met dat
al, zijn orkest heeft weten te dwingen tot eene gehoorzaamheid waar wij het sedert
jaren niet meer in staat toe achtten, wist hij zoowaar van de ouverture van ‘Euryanthe’
als van het ‘Carnaval Romain’, van Schubert's ‘Unvollendete Symphonie’ als van
Mendelssohn's ‘Italiänische’ een nieuw beeld te geven. - Het succes van het concert
is echter niet voor hem alleen geweest: Emmy Destinn zou medewerken. Het is voor
eene operazangeres doorgaans zeer gevaarlijk, als zuivere concertzangeres op te
treden. Emmy Destinn had dan ook de goede gedachte gehad, twee aria's te kiezen
die van hoofdzakelijk-dramatisch karakter waren, al bieden zij nu ook gelegenheid
artistieken zin en zingvaardigheid
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te laten bewonderen: in ‘Freischütz’ als in ‘Don Juan’, waarvan zij de gekende groote
aria's voordroeg was zij, ik zeg het in volle oprechtheid, niet te evenaren. Zij werd
gebiseerd, en droeg veel soberder werk voor: ‘Grettchen am Spinnrad’ van Schubert.
Hierin kon zij hare muzikaliteit laten gelden: zij deed het eveneens op prachtige
wijze.
Waaruit ik per slot afleid, dat wij eene kunstenares rijker zijn, die het bestuur van
onzen Muntschouwburg en van onze concerten op het lijstje hunner gasten te brengen
hebben.
N.R.C., 16 October 1913.
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De schoolwet
II
Brussel, 15 October.
Gisteren, socialistische meeting, met als redenaars Kamiel Huysmans en Louis de
Brouckère. Morgen liberale meeting, met als woordvoerders Masson en Royer.
Zoodat er dan toch wel wat leven in komt. Vooralsnog zijn wij echter een heel eind
verwijderd van de beroering die in 1911 heerschte, het bestaan kostte aan het
kabinet-Schollaert, en het liberaal-socialistisch kartel in het leven riep, dat trouwens
niet opleverde wat men er van verwachtte.
Is dit laatste de reden, dat de bespreking binnen en buiten de Kamer een kalmer
verloop schijnt te willen hebben, dan twee jaar en half het geval was? Of wonen wij
alleen de stilte van voor het onweêr bij? Of is het, dat een amendement,
niettegenstaande de heer Woeste door de middenafdeeling aangenomen en door de
regeering gretig bijgetreden - ik liet het u reeds maanden geleden, als door een
belangrijke fractie van rechts ten zeerste gewenscht, voorzien -, is het dit amendement
dat veel verweer bij voorbaat heeft gefnuikt en voor gematigde geesten de wet, zoo
niet geheel aanneemlijk, dan toch beter te billijken maakt?
Dit amendement - en ik roep er in het bijzonder uwe aandacht op - zegt, dat de
toelage van vijf- of zeshonderd frank, die aan de aangenomene of aanneembare
scholen zou uitbetaald worden, niet geldt voor onderwijzers die in gemeenschap
leven. Zoodat de geestelijken, die in dit geval verkeeren, hetgeen het geval is voor
de meesten,
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van die toelage zouden uitgesloten zijn, en dus geen verdere spraak kan wezen van
volstrekte gelijkheid tusschen wereldlijke en geestelijke leerkrachten.
Is dit amendement nu voldoende om volledige bevrediging te geven aan de
linkerzijde? Natuurlijk niet. En dit bleek gisteren al uit de, onvoleindigde en heden
voort gezette reden van den liberaal Devèze.
Zeer kranig verschijnt Devèze ad rostras. En hij begint:
‘Wat het ontwerp van wet kenmerkt: de zucht van de kerk om zich meester te
maken van het openbaar onderwijs. Van 1830 af is haar wil geweest: het officiëele
onderwijs te versmachten onder het vrije. En sedertdien bewijst heel de
Belgische-katholieke schoolpolitiek, bewijzen al de schoolwetten die ons werden
opgedrongen, dat de katholieke partij geen ander doel had en nog steeds heeft. Eerst
was deze gematigd: van 1879 en den schoolstrijd, toen de priesters de absolutie
weigerden aan de ouders die hunne kinderen naar de officiëele scholen sturen, wordt
zij echter meer en meer brutaal. De officiëele school zelve wordt verclericaliseerd,
wordt het vrije onderwijs meer en meer gelijkgesteld met het officiëele. De idee van
absolute gelijkheid, neen, van de eindelijke overmacht van het vrije onderwijs moest
Schollaert's schoolbon bewerken. Schollaert viel, omdat Woeste, die toen bittere
pillen te slikken kreeg en vanwege de vraatzuchtige meerderheid zijner partij bittere
dagen beleefde, dacht dat toen de tijd niet gekomen was om de triomf der kerk te
verzekeren: wij waren aan den vooravond der verkiezingen; men moest temporiseeren.
Maar nu schijnt Woeste van oordeel te zijn, dat men vooruit mag. Onvoorzichtig-
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heden als die van Schollaert kunnen geen kwaad meer. En daarom neemt hij minister
Poullet onder zijn vleugel... - Wat bedoelt eigenlijk onze Grondwet? Een openbaar
onderwijs ingericht en betaald door den staat, en dat het vrij onderwijs niet in den
weg mag staan. Mag dit laatste gesubsidieerd worden? Ja, daar waar het het officieel
onderwijs vervangt; neen, waar het bedoelt, het officieel onderwijs te niet te doen.
Het kan verder geene toelagen verdienen, waar de staat er geen toezicht over heeft,
zoo voor de onderwijskrachten als voor de leerplannen, en vooral niet waar in die
vrije scholen elke opinie niet geëerbiedigd wordt. En nu beweert gij wel, dat gij
toezicht uitoefent, maar wij kennen dat toezicht! Andere zoogezegde waarborg, die
moet dienen om uwe eigenlijke inzichten te verbloemen: de vrije onderwijzers, om
toelagen te kunnen krijgen, zullen Belg moeten zijn. Maar hoe gemakkelijk wordt
een vreemd kloosterling niet ingeburgerd! De onderwijzer moet ook gediplomeerd
zijn. Maar waar haalt hij zijn diploma? In de bisschoppelijke normaalscholen, die
talrijker en talrijker zullen worden, terwijl de officieele natuurlijk niet zullen
vermeerderen. Dat alleen verzekert de oppermacht der kerk, ook in het
staatsonderricht. Gij weigert, wel is waar, uwe toelagen aan de onderwijskrachten,
die in gemeenschap leven. Ik verheug er mij hartelijk om. Het belet niet, dat gij aan
de leden van geestelijke genootschappen, zij het dan ook een minimum van wedde
verstrekt, dat natuurlijk de kas der kloosters zal komen vullen. Trouwens alles komt
neer op de vraag: is het vrije onderwijs neutraal? Maar gij hebt er uwe beste
kiesdragers onder!... Waarheid is: uwe wet is ongrondwettelijk; zij
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berooft van hunne rechten de liberale en socialistische meerderheid van het land; zij
zal oneenigheid en strijd verwekken; zij verdooft het nationaal gevoel en leidt ons
regelrecht naar den burgeroorlog!’
Tot dusverre, gisteren, de zeer toegejuichten Devèze. En vandaag vervolgde hij:
Uwe wet is dus ongrondwettelijk. Wij moeten daar maar overheen stappen, zegt
gij, omdat gij ons leerplicht geeft Dat zal inderdaad van uwentwege wel eene groote
opoffering zijn geweest: gij zijt nieuw-bekeerden, die nog niet zoo heel meêgaand
zijt. Want daar hebt gij - om er maar eens op terug te keeren - de subsidies. Hoe zult
gij ze uitbetalen aan de aanneembare scholen, die geene rechtspersoonlijkheid
bezitten?
Hoe zult gij vaststellen dat de kloosterscholen onder hare leeraars de gelden
verdeelen zooals gij in uwe wet bedoelt? Gij zegt het ons niet; gij zegt ons alleen:
toe, betaal maar, het kost u maar een millioentje. Alsof wij niet wisten dat, door het
feit alleen van de wettelijke subsidiëering, de toelagen aan de vrije scholen aldoor
maar aangroeien zullen! De officiëele instelling alleen van den vierden graad zal
voor de geestelijke genootschappen eene buitengewone en onberekenbare bron van
inkomsten zijn. Gij beoogt trouwens niets anders: het is de eenige reden waarom gij
ons eindelijk leerplicht toestaat.... Gij wilt, zegt gij verder, het lot der onderwijzers
verbeteren. Maar de onderwijzers hebben tegen uw ontwerp protest aangetekend:
een bewijs dat zij er zich dan toch zoo heel erg niet door begunstigd achten. Trouwens,
gij hebt de onderwijzeressen vergeten, gij die u als de kampioenen opstelt van
vrouwenemancipatie!....
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Ander standpunt: gij wilt subsidiëering van het vrij onderwijs, omdat gij de vrijheid
van den vader-van-familie verzekeren wilt. Gij maakt er eene gewetenszaak van.
Maar waarborgt gij er in feite de gewetensvrijheid door van, b.v., een vrijdenker?
Wie gaat, waar het op aankomt die gewetensvrijheid te vrijwaren door te oordeelen
of ja dan niet inbreuk op leerplicht of schoolverzuim gewettigd zijn, zooals de wet
voorziet, - wie gaat over die gewetensvrijheid oordeelen? Daar is, weliswaar, de
berisping van den vrederechter. En blijkt deze onvoldoende te zijn, dan wordt de
naam van den weerspannigen huisvader uitgeplakt. Alsof dit waarlijk eenig
doeltreffend gevolg kon hebben! Er is slechts éen middel om gehoorzaamheid aan
den leerplicht, vooral op het platteland, te verzekeren: het berooven van de
kiesrechten.
Dan zouden pastoors en kapelaans er wel voor zorgen dat de kinders stipt naar
school worden gezonden! Maar van die ontrooving is in huidig wetsontwerp geen
spraak. Zoodat van de toepassing van uw schoolplicht waarschijnlijk heel weinig
terecht komt.... En met dat al kan ik besluiten: gij hebt bedoeld, de linkerzijde tot
zwijgen te brengen, door haar programma eenvoudig over te nemen. Die overneming
is echter niets anders dan eene parodie. Wij eischten, wij blijven eischen: leerplicht.
Wat biedt gij ons aan? Een koopje. Gij staat ons leerplicht toe, maar ten koste van
welke offers! Zullen wij op zoo iets ingaan? Verwacht het maar niet! Onze financiën
zijn al genoeg bezwaard, dan dat wij onze schuld nog vermeerderen zouden met
uitgaven, die moeten dienen om ons te bekampen!.... - Gij zegt verder, dat gij gelijke
subsidiëering van officieel en vrij onderwijs vraagt, omdat
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in den grond een waarlijk neutraal onderwijs niet mogelijk is. Gij wilt, beweert gij,
geen onderwijs zonder moreelen grondslag. Alsof de Zede niet voor allen dezelfde
was; alsof niet ieder dezelfde Zede beleed! En dit is wel het beste bewijs van de
mogelijkheid van neutraal onderricht. De vrijheid van den huisvader kan daar niet
tegen op, ook wanneer deze eene uitzonderlijke moraal zou zijn toegedaan: zij kan
noch mag den staat beletten, de school te stichten van de meerderheid. De staat heeft
tot plicht, dit te doen. Doet hij het niet, dan blijft hij in zijn plicht te kort en brengt
de toekomst van het land in gevaar. - Dit doet, in werkelijkheid, onderhavige
schoolwet. Daarom zullen wij niet ophouden, ze hardnekkig te bevechten!’
En aldus beëindigde de heer Devèze eene redevoering, die was vol gloed en vol
overtuiging, maar beter en zekerder begonnen werd dan ze kwam tot haar besluit. En de heer Mélot repliceerde. De heer Mélot deed het met evenveel vuur. Of het
einde van zijne rede het begin ervan evenaren zal, kan ik u echter eerst morgen
zeggen. En daarom zal ik u eerst morgen den inhoud van dat begin mededeelen....
N.R.C., 16 October 1913.
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III
Brussel, 16 October.
De heer Mélot is, hetgeen men in goed Nederlandsch noemt een ‘pince sans rire’. Ik
geloof niet dat er aan de rechterzijde iemand zit, die hem in gevatheid des geestes
en plezier der intellectueele schermutseling voorbijstreeft of zelfs maar evenaart.
Herinner u dat hij het was, o mevrouw Pankhurst (in het geval wel te verstaan dat
gij deze letteren komt te lezen), die het eerst tegenover het
algemeen-kiesrecht-voor-mannen-alleen der socialisten, het
algemeen-kiesrecht-ook-voor-dames stelde: de formule die, eens of morgen, in België
triumpheeren zal. Maar meer misschien nog dan een tacticus, is de heer Mélot een
debater. Gisteren richtte hij zich tegen het kloeke, maar eenigszins zware betoog van
Devèze met lichtere en fijnere, zij het misschien niet altijd volkomen brave wapenen.
Ik vermoed dat de heer Mélot zijne opleiding kreeg bij de Jezuïeten. En dan wensch
ik de Jezuïeten waarlijk geluk met hun leerling, zonder daarom noodzakelijk den
leerling geluk te wenschen met zijne leermeesters.
De heer Mélot begon: ‘Ik zal koel zijn. Wat wil, koel beschouwd, de nieuwe
schoolwet? Zij wil tot waarheid maken wat de troonrede van 1910 beloofde: leerplicht,
met volle vrijheid voor den familievader. Wijlen Janson trad de formule uitbundig
bij; Schollaert trachtte ze in de praktijk om te zetten; gij weet hoe vriendelijk zijn
ontwerp door Janson en zijne vrienden ontvangen werd!... Nu komt Poullet aan de
beurt. De eerlijkheid
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van zijne inzichten wordt bewezen door de angstvallige munitie van zijne wet. Deze
is misschien, vooral in zake verplichting, voor verbetering vatbaar: gij zult in ons
dankbare onderzoekers vinden van de wijzigingen die gij voorstellen mocht. Gij hebt
anderdeels aan minister Poullet verweten, geestelijke onderwijzers met wereldlijke
in zake subsidiëering gelijk te stellen; maar de regeering is het amendement der
middenafdeeling, die de geestelijkheid verre achterstelt, gaarne bijgetreden, al schijnt
gij het niet te willen begrijpen.
Wij geven u leerplicht. Maar blijven van meening dat de huisvader in eerste
instantie rechter is over de dracht over de beteekenis van het onderwijs dat zijn kind
noodig heeft en ontvangt. De wetgever heeft zich af te vragen, wat het geweten der
Belgen eischt. De groote meerderheid der Belgen is katholiek. Die meerderheid
wenscht dat hare overtuiging op hare kinderen overga; en, hoe de neutrale school
werkelijk trachtte neutraal te blijven, voor die meerderheid blijft zij onvoldoende en
ontoereikend... - De vrije onderwijzer zal voortaan evengoed als de officiëele
gediplomeerd dienen te zijn, wil hij staatstoelagen trekken. “Gediplomeerd door eene
vrije normaalschool!” voegt gij ons smalend toe. Maar, gaat gij dien weg op, dan
blijft u nog alleen over, staatsmonopool te vragen voor het normaalonderwijs!... En
gij zijt het die van ongrondwettelijkheid spreekt!.... Waarheid is, en gij weet het: de
nieuwe wet brengt slechts deze verandering teweeg, dat wat vroeger geschiedde bij
koninklijk besluit, thans door de wet geregeld wordt. 't Zal anderhalf millioen kosten.
Maar gingen al de leerlingen van 't vrije onderwijs naar de officieele over, dan zou
het meer dan
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twintig millioen kosten! - Ander punt dat gij opwerpt: de geloovige familievader zal
overal eene school vinden voor zijn kind; de atheïstische niet. Daar kan op
geantwoord: laat de atheïsten eene school stichten, en de subsidies zullen hun niet
kunnen worden ontzegd. Want de wet zal gelijk zijn voor iedereen. - Intusschen is
het vermakelijk, aan de regeering te hooren verwijten dat zij het openbaar onderwijs
te niet wil doen, op het oogenblik dat zij de wedde vermeerdert van de openbare
onderwijzers. Weet gij wie het is, die het onderwijs benadeeligt? Gij, die het den
weg van het atheïsme opstuwt, tegen wil en dank der bevolking. Leerplicht, in zulke
voorwaarden aan te gaan, zou bukken zijn onder eene tirannie, waar België nog niet
rijp voor is, waar de meerderheid der Belgen zich niet toe zal leenen!’
En Mélot werd - gij hadt het natuurlijk al geraden - door zijne vrienden geestdriftig
toegejuicht. ‘L'orateur reçoit les félicitations de ses amis’, heet dat in
officieel-Belgische publicaties. Welnu, ik wensch u hetzelfde, den dag dat gij in de
politiek zult treden.
Wat ik u echter niet toewensch: uwe rede onderbroken te zien door een
onvriendschappelijk gesprek, zooals het geval was toen Royer sedert slechts enkele
minuten het woord van Mélot had overgenomen. Het was het eerste relletje van
onderhavige bespreking, en, ik moet het bekennen, het was een duchtig relletje.
Hoofdpersonages: de klerikaal Delporte en de liberaal Buyl. Waarbij dient gevoegd
voorzitter Schollaert, die waarlijk deed alsof hij nooit ofte nimmer eenige ruzie in
de Kamer gewaar was geworden. Hij scheen uit Arcadië terug te keeren, voorzitter
Schollaert. ‘En in Arcadia ego!’: het mag volstaan om de
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scheldwoorden, die onvriendelijke Kamerleden elkander als een tomahawk naar het
hoofd slingeren, in zijne ooren te laten ruischen als de ‘Szene am Bach’ uit de
Pastorale.
Waarmede ik de eer heb u te groeten. Want ik ben er heden niet toe gestemd, u
over dergelijke kamermuziek te onderhouden, en vertel u liever wat de heer Royer,
die geene klauwlooze kat is, tegen de schoolwet energisch meende te mogen
inbrengen.
‘Wij vieren vandaag,’ klonk het van al het spreekgestoelte, ‘den triumph eener
liberale hoofdgedachte. Die gedachte heeft, in dit Parlement, Funck in 1870 al
verdedigd. Toen hebben de klerikalen ze bestreden. En zij hebben het gedaan tot
heden toe. Hetgeen tot gevolg heeft gehad dat wij bij uitstek het land der onwetendheid
zijn. Wat, op zijne beurt, tot gevolg heeft gehad dat wij het land zijn, waar alle arbeid
het slechtst betaald wordt. Daar gaat nu een einde aan komen, zegt gij. Maar ik doe
u opmerken, dat gij gebrek gaat lijden aan onderwijzers,... door uwe eigene schuld.
Er is nog eene andere reden waarom ik niet zoo heel gereedelijk aan uwe toegeving
in zake leerplicht geloof: zijt gij niet bang, toont gij niet steeds uwe vrees dat de
arbeiders een stap naar de waarheid zouden doen? Gij vreest dat het volk de geestelijke
ontvoogding zou naderen. Daarom is ons úw leerplicht verdacht. Wij weten trouwens
wat, in zake gewetensvrijheid uwe scholen beteekenen. De boeken die men er
gebruikt, zijn op elke bladzijde tegen ons gericht. De wreedste en walgelijkste
scheldwoorden zijn voor ons goed genoeg. En van waar en van wie komen die
scheldwoorden? Uit Vlaanderen, waar de criminaliteit en... de onkunde het grootst
zijn!... Daarom verdenken wij u van onoprechtheid als
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gij ons leerplicht als uw ideaal voorstelt. Gij zegt iets: gij meent het tegendeel. Gij
bedoelt iets te doen: uwe eigen overtuigingen verzetten er zich tegen. Men heeft u
trouwens gevraagd: zal eene school, waar, bij het onderwijs in de moraal, God niet
vernoemd wordt, aanspraak kunnen maken op eene toelage? En de heer Woeste
antwoordt: neen! - Ziedaar hoe gij de gewetensvrijheid opvat. Ziedaar wat gij bedoelt
door “vrije school”... Aan de officiëele onderwijzers is werkdadige politiek verboden.
Men vraagt aan den heer Woeste, rapporteur der middenafdeeling: zal dit ook het
geval wezen met de gesubsidieerde vrije onderwijzers? Beteuterd, antwoordt de heer
Woeste nogmaals: neen! - Gij zijt verder gegaan: gij schaft de officiëele normaalschool
af, om de opkomende onderwijskrachten te dwingen, de bisschoppelijke
normaalscholen te bezoeken. En op die wijze legt de Kerk meer en meer de hand op
het openbaar onderwijs... En nu de vraag der toelagen.
Gij zult ze toekennen, zegt gij, aan de gemeenten die nieuwe scholen stichten.
Maar wij weten te goed waar scholen zullen worden gesticht, om niet op onze hoede
te zijn. Ons geld zal gaan naar aanneembare scholen.... waarvan de leerboeken ons
niet eens onderworpen worden, waarvan men ons niet eens de boeken wil noemen
of toonen. Er is meer: gij gaat de gemeenten dwingen, tot de vrije scholen de
maatregelen uit te breiden, die gezondheid en onderhoud verzekeren aan hare eigen,
officieele scholen. En 't gevolg van dit alles zal zijn: de aanneembare school geniet
bijzondere voorrechten; de onderwijzer der aanneembare school is gerechtigd
kiespropaganda te maken, wat aan den officieele verboden is: den werklieden zal
alle
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vrijheid aangaande de keus der school ontzegd zijn; de gemeentelijke autonomie zal
onderworpen worden aan de staatscentralisatie. - Hewel, ik zeg het u: gij zult stuiten
op onzen weerstand. Onze toegevendheid zal niet zoover gaan, dan dat wij bij uwe
aanmatigingen het hoofd zouden neerleggen. Want wij zullen niet dulden, dat gij de
vrijheid der gedachten onder uw hebzucht versmachten zoudt!’
En... ‘l'honorable membre reçoit les félicitations de ses amis.’
Terwijl nog een goede veertig leden op dezelfde geneuchte wachtende zijn....
N.R.C., 17 October 1913.

IV
Brussel, 17 October.
De vierde dag der bespreking. En in die vier dagen vijf sprekers.
Nu moet gij weten dat de officiëele opening van de officiëele Parlementszitting de loopende is, vergeet het niet, buitengewoon - plaats hebben zal den 2en Dinsdag
van November. Binnen drie weken dus. En verder dat er voor de algemeene discussie
der wet nog veertig orators ingeschreven zijn. Al die redenaars moeten voor elf
November verteld hebben wat hun op den lever ligt. Zoo'n ver-
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haal gaat, gij weet het, niet zonder langdradigheid en talrijke herhalingen. En.... lezer,
ik griezel in uwe plaats bij de gedachte, wat gij hier intusschen nog al te lezen krijgt,
voor deze nieuwe schoolwet gestemd is, wat natuurlijk op het laatste knipje, zonder
doorgrondende kritiek, en na veel onnoodig gewouwel gebeuren zal. Zoo gaat dat
nu eenmaal in België: wij verbeuzelen onzen tijd, tot op het oogenblik dat wij er
geen meer over hebben om nuttig werk te verrichten....
Intusschen: wij hebben vandaag den heer Woeste gehoord. De heer Woeste komt
juist thuis van Canossa ‘Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage’, zei
Joachim du Bellay. Ik weet echter niet, of de heer Woeste zich na het reisje zoo heel
gelukkig gevoelt. Ik zou zelfs, met Ibsen (als ik mij niet vergis), genoopt zijn te
zeggen: integendeel. Want in heel zijne lange redevoering heeft Woeste geen woord
gerept - zeldzame nederigheid - van zijne lange en lastige reis. Gelukkig kunnen wij
ons deze reis gemakkelijk voorstellen: men vertrekt van uit het standpunt, waar het
heet dat leerplicht uit den booze is; men stapt over op de standplaats waar leerplicht
onvermijdelijk blijkt te zijn (iets als eene douane); gelukkig kan men nog een tijdje
vasthouden aan de gedachte: ik geef leerplicht toe, maar.... wil er voor betaald worden;
men rijdt verder, vol vertrouwen natuurlijk; men neemt alle mogelijke maatregelen
om zich die bijzondere toelage te verzekeren; maar als men aan het eindstation
arriveert, dan staat daar het princiep: gij krijgt niet wat U vanwege de grondwet niet
toekomt. En dan roept de stationchef: ‘Canossa!’
Dit is, gij weet het, de geschiedenis des heeren Woes-
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te. Hij heeft zich moeten neerleggen bij de gedachte, dat hij het neerschrijven in de
wet van leerplicht niet langer kon beletten. Maar hij had erbij gezegd: dan toch in
elk geval niet, zonder dat het vrije, en meer bepaald het kloosteronderwijs, er al het
profijt van wegdrage. En daarom heeft hij willen verslaggever zijn van de
middenafdeeling, die het wetsontwerp op zijne pooten zou stellen. Maar nu heeft de
meerderheid van die middenafdeeling beslist: kloosterlingen krijgen de subsidie niet;
deze komt alleen wereldlijke onderwijskrachten toe. En de heer Woeste, verslaggever,
is wel verplicht geweest, zich bij die beslissing neer te leggen.
En vandaag heeft de heer Woeste gesproken. Schitterend is hij niet geweest. In
den heer Woeste acht ik veel meer den vechtersbaas dan den mysticus. En het is
vooral de mysticus, die heden aan het woord was. Hetgeen weêr maar eens bewijst
wat een fijn strateeg Woeste is: iemand die steeds middel vindt, uwe bewondering
af te dwingen, al was het door zijne loosheid.... Intusschen dient minister Poullet
gelukgewenscht, dat hij deze overwinning op Woeste behaald heeft: hij heeft er den
zegepraal van zijn wetsontwerp door verzekerd....
Maar ik wilde zeggen wat Woeste zoo al te vertellen wist. - Weet dan dat hij van
meet af uitriep: ‘Maar ik beklaag mij heelemaal niet over de redevoeringen die hier
werden uitgesproken. Integendeel (zooals Ibsen, als ik mij niet vergis, eens zei). De
scholen zijn weer binnen, en zij hebben het aantal hunner leerlingen aanzienlijk
vermeerderd gezien. Hetgeen wel bewijst dat de huisvaders met ons zijn, en niet met
u. Waaruit ik besluit: onze scholen, die de talrijkste zijn, dienen gelijkgesteld
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met de officiëele, die minder en minder leerlingen tellen. Wil dit zeggen dat wij die
officiëele scholen willen klerikaliseeren? Gij hebt mij zeker niet goed bezien? Ik sta,
het spreekt van zelf, onze, mijne, vrije scholen voor. Maar ik zal wel de laatste zijn
om de openbare school tegen te werken. In 1911 heb ik ruzie gehad met Schollaert.
Nu ben ik het met de regeering volkomen eens: wij willen beiden behoud van het
officieel onderwijs, mits vergoeding voor de diensten, die het vrije onderwijs bewijst.
Gij zijt idioot als gij beweert, dat wij daardoor eene godsdienstige atmospheer,
over den toegestanen leerplicht willen uitspannen. Des te idioter, daar die atmospheer
bestaat en in België altijd bestaan heeft... tot voor enkele jaren. Dan hebben de groote
gemeenten ervoor gezorgd, dat eene zekere onzijdigheid het openbaar onderwijs zou
beheerschen. Die onzijdigheid verdook eenvoudig: atheïsme. Gij zegt: wij zijn niet
tegen godsdienst. Intusschen bewijst gij, dat gij er alles behalve voor zijt. - Wij, we
denken dat het onderwijs godsdienstig moet zijn, omdat de overgroote meerderheid
der bevolking het is. De kinderen moeten leeren wat hunne ouders gelooven. Althans,
er moet gelegenheid bestaan, dat hun onderwezen worde wat de meerderheid der
Belgen voor waarheid houdt op zedekundig gebied. En daarom eischen wij gelijkheid
voor dezen, die dit leeren, en de anderen, die het loochenen..... Gij hadt gehoopt, de
vrije scholen te doen vallen, omdat haar de subsidie geweigerd werd. Welke dwaling!
Kent gij dan de sterkte niet van ons geloof? Hoop trouwens niet dat het ooit gebeure:
gij zoudt de kinderen der vrije scholen in uwe officiëele op te nemen hebben, en...
het zou u des te meer te kosten komen!.... Gij
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hebt nog een ander argument tegen de vrije scholen: het onderwijs deugt er niet. Ik
antwoord: het onderwijs volgt er onze nationale vrijheden, het is niet, als het uwe,
een strijd-onderwijs; de kinderen leeren er hunne sociale plichten vervullen; en gij
zult niet durven beweren dat dit het geval is in uwe neutrale scholen, - de neutrale
scholen die gij ons opdringen wilt. Arme neutrale school! Welke houvast kan zij, op
gebied van moraal en godsdienst, den leerlingen bieden? Wat is zij zelfs in dit opzicht
waard op het gebied der wetenschap?... Ik herhaal het: wij katholieken, wenschen
eene opleiding die stroke met onze overtuigingen, en willen het steunen in gelijke
mate van het onderwijs, dat die overtuigingen bestookt. Moge het de laatste
zonnestraal zijn door de nevelen heen van mijn eindigend leven, dit door deze
vergadering bewerkt te zien!’
En aldus eindigde vanmiddag, om vier uur, de heer Woeste.
En zoowaar, hij had er geen woord van gerept, dat hij de geestelijke onderwijzers
bij de wereldlijke had laten achterstellen....
N.R.C., 18 October 1918.

V
Brussel, 21 October.
Men moet geen profeet zijn, noch zelfs oneindig veel
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doorzicht bezitten, noch zelfs een doortrapt politicus heeten, om te raden waar het
met de bespreking van de schoolwet heengaat. Een besluit, hedenochtend door de
vergaderde socialistische linkerzijde genomen, wijst het overvloedig aan: de schoolwet
natuurlijk hardnekkig, maar amendementen voorstellen - die vermoedelijk
aangenomen zullen worden - om bij het uitreiken der subsidies alle rechtvaardigheid
te verzekeren. Hetgeen wil zeggen, dat de socialisten vermoedelijk de wet niet zullen
stemmen, maar ze in petto bijtreden, mits zij de noodige waarborgen bij het verdeelen
der toelagen oplevere. Dit zal ook wel het geval zijn met de liberalen, die wel
bekennen dat dit de beste schoolwet is die hun van katholieke zijde kan geboden, als
wel te verstaan de besnoeiing van staatsgelden, door de regeering in de
middenafdeeling toegestaan wat de vrije geestelijke scholen aangaat, zoodanig door
de wet wordt bekrachtigd, dat zij geene al te gemakkelijke interpretatie ten bate dier
scholen toelaat. Dat het wetsontwerp inderdaad wet wordt, lijdt wel geen twijfel: de
zestien stemmen meerderheid zijn daar om het te waarborgen. Het verzet links is dan
ook lang niet zoo verwoed als voor twee jaar. Maar de linkerzijde, al wil noch kan
zij ze openbaar bijtreden, zal er niettemin voor zorgen dat zij zoo weinig mogelijk
wordt eene partijwet, eene wet waar de regeeringspartij alleen nut bij heeft. En het
dient erkend dat de regeering, die in deze heel wat tegenstand bij hare eigen vrienden
zal hebben ondervonden, bereid schijnt hierin voldoening te geven.... in zooverre zij
dit kan, zonder zich een goed gedeelte der rechterzijde te vervreemden, zooals, gij
weet het, enkele maanden geleden dreigde te gebeuren bij de behandeling van de
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militaire wet, waar zij zich thans wel voor hoeden zal, nu vooral zij eene schitterende,
maar niet geheel geruststellende overwinning behaald heeft op Woeste.
Zulke geestesgesteldheid der Kamer beperkt natuurlijk de bespreking. Over de
wet-zelve zegt men weinig. Men verkiest af te wijken, en de discussie te verplaatsen
op een terrein, waar de eigenlijke wet weinig mee te maken heeft. Slechts Devèze
heeft geprobeerd ze rechtstreeks aan te randen met een argument, dat twee jaar
geleden goeden dienst heeft gedaan, al liep het op academisch betoog en verweer
uit: de wet zou ongrondwettelijk zijn. Maar Royer bracht de discussie onmiddellijk
op het gebied, dat zij sedert dien niet verlaten heeft: de vrije scholen deugen niet.
Waarop Woeste, slapjes, antwoordde: het is het neutraal onderwijs dat niet deugt.
En nu kwam heden Lamborelle, met eene kleine afwijking, bewijzen: de klerikalen
willen niet dan de afschaffing van het officiëele onderwijs. En zijn betoog staaft hij
met talrijke citaten.
‘Wij, liberalen, willen kalmte en vrede in den lande’: aldus was hij verleden Vrijdag
al begonnen, ‘en al ons streven is, alle vijandelijkheid te dempen, door iedereen
gelijkheid en recht te verzekeren. Gij, ge zijt eene onleschbare partij, die voor haar-zelf
aldoor maar meer wil, en, opgejaagd door de kerk, de geesten en zielen te verslaven
zoekt. Dit blijkt vooral in zake onderwijs. De kerk wil hare volledige, hare
alleenheerschappij weer verwinnen, zooals zij die bezat onder aartshertogen. Van
bij den val van Napoleon begint zij hare lastercampagne tegen de openbare scholen;
meer bepaald sedert 1842 gaat het Belgisch bisdom den strijd aan ten voordeele van
eigen,
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confessioneel onderwijs. En de regeering heeft geholpen. Ten bewijze, o.m. de
afschaffing van veertien officiëele normaalscholen en het aannemen van veertig vrije
normaalscholen. Op een congres, te Mechelen, in 1863, geneerde Woeste zich niet
te verklaren, dat men onophoudend moest werken aan de uitroeiing van het
staatsonderricht. Hij is de eenige niet in zijne partij, om deze theorie te verdedigen;
in 1897 beriep Lammens zich op de neutraliteit van de moderne staten tusschen de
verschillende denkwijzen om te besluiten: de staat moet buiten de school blijven.
“Dit moge de oplossing der toekomst zijn,” meende hij, “intusschen moeten wij
ervoor zorgen dat de godsdienst in de openbare scholen eene rechtmatige plaats
behoude.” En Verhaegen voegde er in 1910 deze practische wenken bij: “ons openbaar
onderwijs moet godsdienstig zijn, anders gaat de katholieke partij den dieperik in,
vermits zij niets kan verwachten van ongodsdienstige kiezers.”
Dus, godsdienstig onderwijs in de officëele scholen, zoo niet: alleen de vrije school,
waar de godsdienst het onderwijs beheerscht. Want gij weet wat men leert in de
bisschoppelijke gestichten, welke historische ketterijen er, b.v., worden uitgekraamd,
hoe er onder meer, over de Hervorming en de Fransche Revolutie wordt onderwezen,
hoe hardnekkig en met welke wapenen de vrijmetselarij er wordt bekampt.’ Hiervan
leest spreker talrijke en stichtende voorbeelden uit episcopale schoolboeken voor.
‘En wat zien wij gebeuren?’ vervolgt hij, ‘deze boeken, van dagelijksch gebruik in
de vrije scholen die gij in dezelfde mate als de officiëele scholen subsidieeren wilt,
- deze boeken worden in de gemeentescholen
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uitgedeeld... als prijsboek. Ziedaar waar wij heengaan, zoo wij de regeering volgen!’
Aldus de luid toegejuichte heer Lamborelle, dien de heer Siffer, van af het gestoelte,
tegenspreken zal:
‘Gij hebt ons mooi onze boeken verwijten! Zijn de uwen meer dan een langen
kreet van haat tegen ons en de katholieke kerk? Zie maar “Le siècle Artevelde” van
Van der Kindere; zie maar “La Matière vivante” door Jacqmain, een leeraar van eene
officieele normaalschool.’
‘Maar dit zijn geen schoolboeken!’ onderbreekt Vandervelde.
‘Neen,’ antwoordt Siffer. Maar gij hebt het zelf gezegd: zulke meester, zulke
leerling. - Trouwens, de wet ter sprake heeft hiermee niets te maken. Het gaat,
hoofdzakelijk, om leerplicht. Wij hadden hem niet noodig: wij doen hem u echter
cadeau. Maar dan op voorwaarde dat gij de vrijheid van den pater familias eerbiedigt.
- Verder is onderwijs niet alleen vorming: het is ook voorbereiding tot latere kennis.
Daarom geven wij u den vierden graad. Gij hebt gelijk te beweren, dat het onderwijs
in vele scholen met veel overdadigs beladen is. Zoo te Gent; en ook aldus te Brussel,
waar het groote aantal achterlijke kinderen terecht door u geweten wordt aan de
taaltoestanden. Het onderwijs dient dan ook, vooral in taalopzicht, logisch ingericht.
Ziedaar de taak der school: daarin zijn wij het eens.
Maar dan, mits gij met ons de vrijheid van den familievader erkent. Wat zien wij
trouwens in uwe rangen gebeuren?: velen sturen hunne eigen kinderen naar de
confessioneele scholen, die zij bekampen; maar beletten dat de kinderen uit het volk
hetzelfde zouden doen... En dat
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zijn de vrijdenkers, die onze scholen voor ezelsscholen doen doorgaan, - scholen
waar trouwens de meesten onder u hun onderwijs genoten... Het bewijst, dat buiten
volledige vrijheid van den huisvader, de oplossing van de schoolkwestie onmogelijk
is. Daarom willen wij ook van geen verplicht neutraal onderwijs weten, omdat primo
dit onderwijs de vrijheid krenkt, en het secundo tot onverschilligheid leidt. Ieder en Anseele heeft het gezegd - moet het recht hebben, zijne kinderen in eigen sociale
overtuiging op te leiden. Trouwens, alleen onkunde kan neutraal zijn: uwe vrienden
hebben het herhaalde malen gezeid. Daarom eischen wij vrijheid, - eene vrijheid die
wij in vele gevallen vergeefs bij u, vrijdenkers, zoeken. Want gij, die u op de vrijheid
der gedachte beroept, gij zijt behekst, gij zijt bezeten door godsdiensthaat. Alle uwe
daden gehoorzamen aan deze drijfveer. En daarom wilt gij ons beletten, iets te doen
voor de kinderen onzer scholen. Kan men ons dezelfde onverdraagzaamheid
verwijten? Maar willen wij dan niet voor allen schoolsoep, medikaal toezicht, wat
al niet meer!... En het volk weet wel wat het aan ons heeft: nooit zijn onze scholen
meer bevolkt dan sedert 1 October. - Het ontwerp is dus een stap verder naar
rechtvaardigheid, - rechtvaardigheid die ook de vrije scholen toekomt. En daarom
verdient minister Poullet onze gelukwenschen om eene wet, die waarachtig
democratisch is.’
En... l'orateur reçoit les félicitations de ses amis politiques.
Waarna de liberaal Vandewalle op zijne beurt aan 't weerleggen gaat.
Hij komt er echter eerst morgen geheel mee klaar. En
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ik ook, trouwens.
N.R.C., 23 October 1913.

VI
Brussel, 22 October.
Daareven, bij het uitgaan der kamer, zei mij een nog jong, maar reeds gezaghebbend
socialistisch leider: ‘Weet gij wat de oppositie moest doen? Zich eenvoudig bij de
algemeene bespreking der schoolwet onthouden, of beter nog de zittingen niet eens
bijwonen. Aan de wet ontsnappen wij natuurlijk niet: ze dan maar liever boycotteeren.
En het zou heel wat meer indruk maken in het land, en heel wat meer beroering
verwekken, te zien, dat wij de dupe niet willen zijn van de rechterzijde.’
Waarop zijn makker antwoordde - eveneens een jong socialist, maar met meer
practischen zin -: ‘Het land is voorloopig onverschillig, en blijft het waarschijnlijk.
Alle beweging zal onorganisch blijven, zal bij gebrek aan zwaarte.... gij weet de rest.
Dan maar beter, dunkt mij, de algemeene bespreking zooveel mogelijk inkorten,
door van het woord af te zien. Alle praten helpt toch niet, en.... wij zijn bereid de
voornaamste stelregelen der wet te stemmen. Dan toch maar liever, zou ik denken,
de wet flink artikel per artikel aan te pakken, amendementen voor te stellen en te
verdedigen, voet bij stuk, waar
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het hoort, en aldus van de regeering de wet, die onvermijdelijk is, af te dwingen in
haren best-mogelijken vorm. Dus liefst maar geen principieele discussie, die fataal
afdwaalt: wij worden het toch nooit eens. Maar scherp onderzoek van de wet-zelve!’
En weet gij wat ik zei, ik die tusschen de twee stellingen stond als de ezel
tusschen.... gij hebt mij al begrepen? Hewel, ik zei niets. Maar ik dacht niet te minder.
Hetgeen, sedert ik Descartes heb gelezen, het beste bewijs van mijn bestaan en van
mijne aanwezigheid is. Ik dacht trouwens niet veel. Ik dacht alleen: ‘Gij zijt er wel
meê, als gij denkt dat zij, om welke reden ook, gaan zwijgen! Onthoudt de linkerzijde
zich, dan babbelt de rechterzijde alléén. En zoo zijn wij, als telkens, zeker dat de
eigenlijke wetstekst er doorglibbert, zelfs zonder verweer.’
Zal het de schuld zijn van den heer Van de Walle, die evenals de heer Lamborelle
iederen dag Mechelen te Brussel komt vertegenwoordigen? Maar misschien dan van
menig ander, want de heer van de Walle zegt dan toch verstandige dingen. Hij zegt:
‘Jammer toch dat gij, regeering, geen voorstel hebt neergelegd, waar wij ons allen
op onze beurt bij neerleggen kunnen! Jammert toch dat gij, in plaats van al de kinderen
op dezelfde schoolbanken te vereenigen, er plezier in schijnt te vinden ze te scheiden!
Het is op school dat de moreele eenheid der natie moest worden gevormd. En wat
doet gij? Gij maakt van elk kind een politicus, die nog kleiner is dan wij-zelf. Zou
het dan niet kunnen, dat de onderwijzer eerbied voor alle vrijheid zou onderwijzen,
zonder ééne godsdienstige overtuiging
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te krenken? Is het dan volkomen onmogelijk, zedelijk bewustzijn te kweeken of het
besef alleen van eer en eerlijkheid? En, onder waakzaamheid van den staat, wat zou
eraan ontbreken om dergelijk onderwijs door ieder aanneembaar, en werkelijk
nationaal te maken? - Tegenover eene aldus opgevatte school, wat stelt gij? Eene
partijschool die bij de prilste jeugd politieke hartstochten opstookt. Uw ontwerp zet
de ouders aan, hunne kinderen te onttrekken aan de officiëele school; en aldus bewerkt
gij den ondergang van het onderwijs, dat u als regeerders werd toevertrouwd. Wat
gij wilt: de geestelijkheid bevoordeeligen. En daarom kunnen wij uwe wet niet
aanvaarden, tenzij ze geheel omgewerkt werd. - Neutraal onderwijs is onmogelijk,
zegt gij, omdat het atheïstisch is. Nochtans steunt gij de zoogezegd atheïstische
openbare scholen. Bewijst het niet dat uw argument hersenschimmig, of beter gezegd
schijnheilig is? Dat het alleen uw begeerte verduikt, zooveel mogelijk sectarisch
onderwijs te bevorderen? - Gij eischt godsdienstige vrijheid, zegt gij verder. Maar
hoe zou zuiver-wetenschappelijk onderwijs die kunnen krenken?... Neen, wat gij
wilt: de staat buiten de school. Gij wilt door allen de school van enkelen doen betalen.
En volgens u kunnen of mogen slechts de ouders oordeelen of rechteren over
onderwijskwesties. Alsof de meesten dezer daar bij opleiding eenig recht toe
verworven hadden! - Zeker, de vrijheid van den familievader dient geëerbiedigd.
Maar de staat heeft hem in zijn oordeel te leiden. En daartoe dient de openbare school,
die boven de partijen staat, en niets beoogt dan elks welzijn.
Het is meer dan duidelijk’, voert de katholieke Verhaegen daar tegenin, ‘dat wij
het met onze tegensprekers
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nooit eens worden over wat onder gewetensvrijheid dient begrepen. Gij wilt, gij, dat
het geweten van het kind ledig blijve; en dat noemt gij vrijheid. Neen: de vrijheid
van den huisvader moet hierin bestaan, dat hij zijn kind naar eene vrije school kan
zenden. En die vrijheid, de eenige ware, kost ons katholieken, en ons alléén, de kijkers
uit den schedel. Want wat zijn de onderwijzers in de groote steden? Vrijdenkers, zeg
ik u! En gij zoudt willen dat onze partijgenooten daar onze kinders aan toe zouden
vertrouwen? Plicht van den staat is: iederéén te beschermen: dus ook katholieken.
En waar wij uwe scholen bekostigen, is het maar natuurlijk dat gij tusschenkomt in
de kosten der onze.... Gij spreekt van verdraagzaamheid, en wilt ons uwe moraal
opdringen. Hewel, wij willen er niet van weten, en zijn dus op zijn minst zoo
verdraagzaam als gij. Onze wet bezorgt u ik weet niet hoeveel toegevingen van
onzentwege. Maar u ons geweten opofferen doen wij nooit of nimmer!’
En..... l'orateur reçoit les félicitations de ses amis politiques....
Dit zou ongetwijfeld eveneens het geval geweest zijn, indien de heer Donnay
heden reeds zijne scherpe redevoering had kunnen beëindigen. Maar dit mocht niet
gebeuren. Hetgeen gij, tot mijn spijt, zult moeten wijten aan het vergevorderd uur.
En daarom bleef de heer Donnay gespeend van de definitieve huldiging zijner
vrienden.
En ik, lezer, om dezelfde redenen, van de uwe.
N.R.C., 23 October 1913.
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VII
Brussel, 23 October.
Ben ik de Muze der geschiedenis? Ik hoop van niet, nog meer voor u, o lezers, dan
voor me-zelf. Want ik zou voor het oogenblik - eene oogenblik dat reeds anderhalve
week duurt, - zeker wel de vervelendste Muze zijn, die men zich denken kan.
Ik houd nu eenmaal van verscheidenheid. En gij ongetwijfeld ook, freule (als ik
u aldus noemen mag.) Ik vind het plezierig - en Hugo de Vries zal mij ongetwijfeld
gelijk geven, - van tijd tot tijd eene variatie op te zien wippen van haar uitgangspunt
naar zoowaar onbekende en misschien gevaarlijke sferen (o roes van het gevaar!).....
om weêr terecht te komen waar ze wezen moest: haar uitgangspunt. Want het is eene
eeuwige waarheid: gij moogt en zult niet verder geraken dan uw uitgangspunt. Maar
niets is schoon als het te ontvluchten.
Overmits gij, wel te verstaan, bij 't ontvluchten, blijk geeft van voldoend-gekruid
romantisme. Als gij, bij het bespreken, bijvoorbeeld, van eene schoolwet, incursies
durft te wagen op de meest-vreemde, maar per slot dan toch pleizierigste gebieden.
- Tot dergelijke sprongen zijn echter onze Kamerleden blijkbaar niet in staat. Zij
wagen zich wel op terreinen, die even naast het braakland der onderhavige discussie
liggen. Echter niet omdat die terreinen de aantrekking bezitten van het onbekende.
Veeleer omdat zij weemoedsalleeën en zegewegen bieden, die minder gevaarlijk zijn
dan wat te bespreken valt. Zij durven geene evasie aan dan op doortrapt gebied (ik
bied
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u deze nieuwe beteekenis van het woord ‘doortrapt’ gratis aan.) En.... daarom ga ik
voor het oogenblik liever niet door voor de Belgische Muze der Geschiedenis, daar
ik u niet zou kunnen leiden dan naar plaatsen, die voor u sedert lang gemeenplaatsen
zijn, en u zelfs geene gezichteinders kan openen, waar gij niet allang moe op gekeken
zijt.
Dan nog liever eenvoudig verslaggever, dan Muze.
Zoodat ik u maar verder, zonder meer, verslag geef....
- Ik geef u verslag over de rede van den heer Donnay, die gisteren in deze voege
begon, en vandaag in dezelfde voege voortging:
‘De heer Verhaegen steekt zijne meening noch onder stoelen noch onder banken.
Wat zouden zij trouwens onder deze meubelstukken gaan doen? De heer Verhaegen
weet immers op wie hij zich, in deze heldhaftigheid, mag beroepen, zoo zij hem
verweten werd. En gij weet het ook: op Woeste. Zij beiden steken hunne gedachte
onder stoelen noch banken, gelijk ik zei, want zij winden er zelfs geen doekjes om.
Zij verklaren het sedert zes dagen: zij willen de vernietiging van het openbaar
onderwijs, en dat de staat betale, wat alleen der kerk ten goede komen mag. En tracht
nu maar niet het tegendeel te beweren, zij die immers de volksscholen hardnekkig
uitroeit! Gij volgt eenvoudig de taktiek, die de kerk overal, in Spanje als in Italië,
heeft opgelegd. Zij eischt, zij bewerkt het Monopolium. En gij zijt in België hare
handlangers... Gij geeft voor, de verdedigers der vrijheid te zijn. Maar gij dringt uwe,
aanneembare of aangenomen scholen op aan het onweerbare volk. En wat beteekenen
deze scholen? Zie de handboeken, hier aangehaald, die er gebruikt wor-

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 6. Nieuwe Rotterdamsche Courant januari 1913 - november 1913

601
den! Handboeken die niet alleen paedagogische prullen zijn, maar bij de kinderen
haat kweken, den haat die u behept. Gij misvormt eenvoudig het denkvermogen der
kinderen van uwe scholen. Zulke misvorming wilt gij aan de kinderen der onzen
opleggen!.... De onderwijzer heeft tot roeping, onze grondwettelijke vrijheden in
eere te doen houden. Gebeurt dit bij u? Ik zal maar niet zeggen: integendeel, uit vrees
dit woord te misbruiken. Want gij staat onze vrijheden alleen voor, om ze te kunnen
verwerken en opslorpen. Wat volgens u ketterij is, ook in zake onderwijs, dient
uitgeroeid. En gij roeit dan ook uit met geestdrift... Haddet gij dan nog maar het land
met u! Maar dit is allesbehalve het geval. Omdat het u plezier doet, omdat gij er uw
zin in hebt, levert gij onze kinderen over aan onderwijzers, die ze tegen ons zullen
keeren, onderwijzers, die trouwens niet eens gediplomeerd zijn! Met het gevolg dat
niet alleen de kinderen slecht onderwijs krijgen, maar dat zij tegen hunne ouders
gekeerd worden; schooloorlog wordt aldus gestookt, en de algemeene zedelijkheid
- de statistieken bewijzen het - zinkt naarmate gijzelf stijgt in gezag... Daarom is uwe
schoolpolitiek niet alleen gevaarlijk;: zij is misdadig. Zij zou het reeds om 't feit
alleen, dat gij uwe gedachten aan kinders van anders-denkenden opdringt. Gij zoekt
niet anders te doen dan uw godsdienst en uwe politiek op te dringen aan onze kinderen.
En daartoe gebruikt gij een schoonen schijn: gij beweert, argeloos als Conscience,
niets anders te doen dan den volmaaktst-mogelijken vorm te geven aan onze
gedachten, aan onze inzichten.
Maar wat komt er van die gedachten terecht, en wat hebt gij ervan gemaakt! Er is
natuurlijk wel goeds in
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uw wetsontwerp, en gij gaat er prat op, het ons te hebben ontleend. Maar wat is het
in uwe handen geworden, en wat mogen wij ervan verwachten? Alleen dit: dat gij
van onze beginselen een wapen wilt maken tegen ons. Maar weest gerust: wij zullen
ons tegenover uwe diabolistische konkelfoezerijen weten schrap te zetten!’
- ‘Ach! waar gaat gij het toch halen!’ repliceert, gemoedelijk, de heer de Ponthière,
die jong-katholiek is. ‘Gij zegt dat wij verslaafd zouden zijn aan Rome. Wij willen
niet onbescheiden zijn, maar ik mag u verzekeren dat wij vrije mannen mogen heeten.
En ten bewijze: gij wilt ons voor de lagere school eene onzijdige zedeleer opleggen.
Is het niet een bewijs van onafhankelijkheid, zulke onzijdigheid te verwerpen en
zelfs te bekampen? Gij wilt verder de lagere school vestigen op nationaal gevoel.
Maar verschilt dat gevoel niet van gemeente tot gemeente, en gaat gij dat van
Steenokkerzeel opleggen aan de belangwekkende jeugd die de Brusselsche
gemeentescholen bevolkt? Neen, zoo hardvochtig zult gij niet wezen... Het komt
erop aan, zegt gij, iedereen tevreden te stellen. Hewel, het middel daartoe biedt
minister Poullet u aan, vermits hij het beste van uwe inzichten samengeklutst heeft
met het beste van onze idealen. En Brillat-Savarin, die een diplomaat was, hadde
ongetwijfeld uitgeroepen, geestdriftig als hij in zijne goede oogenblikken wist te
zijn: “Servez chaud!”’
- ‘Ja maar, in Luxemburg...’ wederwoordt de heer Ozeray.
En hij heeft zoowaar gelijk.
Maar zal dit eerst morgen volledig bewijzen.
Evenals, trouwens, Ik.
N.R.C., 24 October 1913.
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VIII
Brussel, 24 October.
‘Luxemburg’, zegt de heer Ozeray, die gaarne de hem naar de Kamer sturende
provincie als een voorbeeld aan onze bewondering opdringt, ‘Luxemburg is, de
Belgische gouw, waar gij de minste analphabeten zult ontdekken. En dit, omdat de
bevolking er trouw bleef aan de officiëele school. Geenszins, omdat deze niet zou
worden bekampt en belasterd: uwe handlangers, o regeering, noemen er immers de
scholen des staats de scholen der zonde. Maar zij slagen er niet in, ze te ontvolken
ten bate hunner eigene, vrije scholen. Gij hebt dan ook uw best gedaan, zooveel als
mogelijk was de openbare school te klerikaliseeren. Zoo hebben wij geen enkele
staatsnormaalschool meer in onze provincie, wél twee bisschoppelijke normaalscholen,
waar men heel makkelijk leeraar kan worden, zelfs zonder ooit een normaalschool
bezocht te hebben. Het is in deze normaalscholen dat de onderwijzers der officiëele
scholen worden gekweekt. En nog bevecht gij deze scholen. Waarom? De godsdienst
wordt er nochtans zorgvuldig onderwezen!... Het belet niet, dat ik uw wetsontwerp
bijtreed, waar gij schoolbijstand voorstaat. Maar uw bijstand is niet volledig, want
hij strekt zich niet uit over kinderkribben en bewaarscholen; ik vrees verder dat gij
wat heel mild zijt voor het schoolverzuim van kinderen die bij den landbouw gebruikt
worden... In elk geval, reken maar liever niet op mij wanneer de eindstemming plaats
zal hebben.’
Aldus de heer Ozeray, Luxemburger. Na hem komt de heer
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Ramaekers, Limburger, die eveneens het vraagstuk op het terrein verplaatst, waar
zijne kiezers wonen. Het is eene geneuchte te zien, hoe het provincialisme bij ons
veld wint. Wat zou het hart van een Maurice Barrès popelen van vreugde, indien hij
maar een oogenblik kon zien hoe in de Belgische Kamer wel dertig
volksvertegenwoordigers het infiemste kanton voorstellen als zijnde de navel der
wereld, overmits het hun naar het Parlement stuurt met jaarlijks vierduizend frank
zakgeld....
De hartpopeling des heeren Barrès zou echter vermoedelijk ophouden, bij het
woord des heeren Ramaekers. Niet omdat dit woord onvoldoende provincialistisch
zou zijn, maar omdat het Vlaamsch is, en de taalkennis des heeren Barrès niet zoover
strekt. De heer Ramaekers, al mengt hij er nu en dan een klad Fransch tusschen,
spreekt hoofdzakelijk in het Nederlandsch. Hetgeen op sommige banken een eerste
voorwendsel is tot kregeligheid. Waarbij komt, dat de heer Ramaekers nogal snoeverig
is en soms wel eens bitsig wordt, hetgeen niet gemaakt is om uiterst-linker-zijdsche
gemoederen verzoeningsgezindheid in te boezemen. En als de heer Ramaekers op
een gegeven oogenblik er meent aan te moeten herinneren, dat zekeren dag gezel
Furnémont zich in volle Kamer een ‘Très Bien!’ liet ontvallen, toen een onderwijzer
er aangeklaagd werd, het bestaan van God in twijfel te hebben getrokken, dan brak
de storm los.
En, bij Jupijn, het was een fameuze storm, o mijne kinderen! De ban van lamheid,
waar de kamer als in geklonken lag, was ineeens, tot voldoening van velen, gebroken.
Scheldwoorden doorklieven het kameruitspansel als bliksemschichten. Donderende
uitdagingen rollen door het
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parlementaire zwerk. De voorzitterlijke hulpmiddelen klinken als noodseinen in het
geloei der evengoed ontketende als representatieve elementen. De kwade trouw des
heeren Ramaekers, die verzuimt te zeggen dat Furnémont door zijne eigene vrienden
in volle zitting werd afgekeurd, kweekt nog kwaderen luim. Ter verantwoording
geroepen op eene even luidruchtige als ondubbelzinnige wijze, verergert hij zijn
geval door het te willen uitleggen. En het is slechts nadat Lorand, Hymans en
Vandervelde de verklaring van den voorzitter hebben uitgelokt, waarin deze de
woorden van den heer Ramaekers laakt, dat de stemming eenigszins bedaart.
En... l'orateur, de heer Ramaekers, Limburger reçoit les félicitations de ses amis
politiques.'... Wij gunnen hem trouwens gaarne de onze, omdat hij, zij het dan ook
zonder het te hebben bedoeld, wat leven in de brouwerij wist te brengen.
En het is de heer Georges Lorand, die van hem het woord overneemt.
De heer Lorand - gij zult het u herinneren - levert deze bijzonderheid op, dat gij
wel weet wanneer hij begint, maar nimmer wanneer hij zal ophouden. En 't mooist
van al: hij weet het zelf niet. Koester dus zoo ik u bidden durf, maar de overtuiging
niet, dat gij, enkele regels verder, het verslag zult lezen van 's heeren Lorand's
volledige redevoering. Liever dan u eene laatste hoop te laten, maar dan ook om u
eene grievende ontgoocheling te sparen, zal ik het u maar onmiddellijk, en zonder
verdere oratorische voorzorgen, - zal ik, zeg ik, u maar eenvoudig en naakt als de
waarheid, mededeelen dat de heer Lorand vandaag verre van klaar kwam; dat hij
Dinsdag
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e.k., 28 dezer, zijne rede voort zal zetten; maar dat ik u intusschen niet beloven kan,
bij 't besluiten van het relaas dezer rede, hier Dinsdag reeds zal komen te schrijven
het refrein - dat gij nu al zult beginnen te kennen: ‘L'orateur reçoit les félicitations
de ses amis politiques.’
Desalniettemin, en om u niet tot volgende week te moeten speenen van het
genoegen, te vernemen wat de heer Lorand heden tegen de nieuwe schoolwet in te
brengen heeft, geef ik hem hier het woord.
En zoowaar hij neemt het, en zegt:
Sommige onzer achtbare collega's hebben misschien vergeten, en misschien hebben
zij het zelfs nooit geweten, waarop de heer Ramaekers met al zijne vileinigheid
doelde, toen hij sprak van den onderwijzer die van God niet weten wou. Het gold laat ik dit geschiedkundig punt eens en voor altijd vaststellen - het gold zoogezegd
een gewezen-katholieke onderwijskracht, die zijne leerlingen gesmeekt had, nu maar
verder niet in God te gelooven, en over hunne hoofden de roode vlag had laten wuiven
die, het is u niet onbekend, het palladium is der sociaaldemocratie. Een onderzoek
werd naar deze feiten ingesteld. En wat was het gevolg ervan? Gij raadt het, verwed
ik, nooit. Neen, probeer maar niet. Ik ben trouwens zoo wreed niet, het u te onthouden!
Het kwam uit.... dat alles juist andersom was gebeurd: de onderwijzer, volbloed
klerikaal, had zijne leerlingen een tooneelwerkje laten uitvoeren, dat onder de
tendensliteratuur dient gerangschikt te moeten worden. Zonder er de eigenlijke
letterkundige waarde van te bespreken, zal ik u zeggen dat, in tegenstelling van
sommige tooneelspeelen van Hauptmann
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o.a. - om slechts dezen te noemen - het socialisme er geenszins in voorgesteld werd
als een zonnenopgang, b.v. dat het er integendeel in afgeschilderd werd met de
zwartste kleuren. Al zwaaide er een der jonge acteurs een bloedrooden zakdoek bij,
die, binnen eene verhouding die zich door de gestalte der spelers laat verklaren, eene
vlag moet verbeelden. Verder zullen in het stuk - ik heb den tekst niet onder mijne
oogen, maar gij zijt allen genoeg geoefend in de redekunde om de goede gronden
van zulke deduceering aan te nemen, - verder verwondert het mij niet, dat in het
tooneelwerk lasteringen zullen hebben voorgekomen. Moesten zij gehouden worden
voor de negatieve godsdienstige overtuigingen des onderwijzers? Allons donc, zal
ik maar even met Diderot zeggen!’
Aldus begon Lorand zijne kritiek der schoolwet. Hij zei nog veel meer, en dat er
zelfs nog nader in verband meê staat. Maar dit is zijn aanvang, zijn
volmaakt-afgeronden aanvang, met overvloedige levendigheid voorgedragen.
En de rest krijgt gij Dinsdag op uw boterham.
Als ik mij aldus uitdrukken mag.
N.R.C., 25 October 1913.
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Camille Lemonnier herdacht
Brussel, 26 October.
Gisteravond, kwart voor achten, moest ik het, zij het dan ook met bitterheid,
vaststellen: Camille Lemonnier, de machtigste romancier dien wij ooit bezaten, is
wel degelijk dood....
Kwart voor achten kwam ik met mijn gezelschap op de Groote Markt aan. Om
half-negen zou, in eene zaal van het stadhuis, de gedachtenis van Lemonnier door
sprekers als Edmond Picard, Maurice des Ombiaux en Emile Verhaeren, gehuldigd
worden. Gij weet dat ieder jaar dergelijke huldigingen, ingericht door ‘Les Amis de
la Littérature’, zij het dan ook meestal huldigingen van levende meesters, in het
stadhuis plaats grijpen. En dat die vergaderingen doorgaans tamelijk goed gevolgd
worden, meestal door steeds hetzelfde publiek, dat ongeveer twee honderd vijftig
man sterk is. Op meer dan twee honderd vijftig belangstellenden mag de
Belgisch-Fransche literatuur niet rekenen te Brussel, en de Belgisch-Vlaamsche
trouwens ook niet, al zijn sommige voorsteden haar gastvrijer.
Ditmaal echter gold het Lemonnier, - die dood is... Ik ken mijne stadsgenooten:
zij houden van dooden, als de krant er maar genoeg gerucht heeft om gemaakt, en
het niet al te lang geleden is dat zij stierven. Lemonnier kon - zooals tot voor een
paar jaar Verhaeren, en zooals nog steeds Maeterlinck -, Lemonnier kon hier gerust
aan een café gaan zitten, in de tram plaatsnemen, in de drukste straten gaan wandelen,
zonder dat iemand, buiten zijne immediate vrienden, enkele studenten, een paar jonge
on-
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derwijzeresjes, hem herkenden. In België, immers, geniet een schrijver al de
genoegens van het incognito.... Ware het den levenden Lemonnier in zijn hoofd
gekomen, op het stadhuis onder auspicium van de ‘Amis de la Littérature’, eene
voorlezing te gaan houden, dan zouden de twee honderd vijftig getrouwen een tiental
man sterker geworden zijn misschien. Men sprak nu eenmaal van hem, en hij-zelf
schreef, onder zijn naam, in de bladen; hetgeen wel tien menschen had kunnen treffen,
buiten het gewone publiek, dat kwasi-plichtmatig dergelijke vergaderingen bijwoont.
Maar Lemonnier is nu, sedert 14 Juni, dood. Het stond tot in de geringste krantjes,
die voor het eerst den naam Lemonnier drukten, dat België een groot auteur verloren
had. Wel eenige restricties natuurlijk in sommige bladen, maar: dan toch een groot
auteur, de eer van zijn vaderland. Eene eer, waar elke Belg voortaan een afglans van
over zijn wezen droeg.
Gisteren hebben velen dien afglans overtuigend over zich heen voelen glijden. En
zij zijn er meê, heel fier, en duizenden in getal, naar het stadhuis getogen. Duizenden
stonden er, lenig als, maar veel dikker en langer dan een python, in een lange rij mee
te wachten, kwart voor achten, tot zij de zaal mochten binnentreden, alwaar
Lemonnier, die ze zoo fier had gemaakt over hunne hoedanigheid van Belg, zou
gehuldigd worden. En voor 't eerst in België, tenzij bij een voordracht van Verriest
- dan is het een gewoonte, - moest ruim de helft der opgekomenen weggestuurd: de
gothische zaal van het stadhuis was bomvol.
Dank zij de groote broederlijkheid, die Fransche en Vlaamsche literatoren vereenigt
in den Belgischen fami-
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lieband, kan ik echter nog plaats vinden tusschen de eiken beschotten en de
Doorniksche wandtapijten, en bevind er mij met het ‘tout-Bruxelles’ der letteren,
der kunsten en van den ‘monde’. De Vlaamsche letteren zijn er vertegenwoordigd
door Cyriel Buysse, die deze zware verantwoordelijkheid met forsche kranigheid
torst.
Geleid doot twee Belgische ministers, de heeren Poullet en Carton de Wiart, en
door burgemeester Max, bestijgen het podium Edmond Picard, Maurice des Ombriaux
en de onstuimig toegejuichte Emile Verhaeren (die, tusschen haakjes, binnenkort in
Rusland voorlezingen gaat houden). En Edmond Picard neemt maar onmiddellijk
het woord, om te spreken van Lemonnier als ‘vriend’....
In de groote Spreekzaal van de Kamer der Volksvertegenwoordigers hangt een
kleurig schilderij van ik weet niet wie, en dat eene huldiging van Leopold II voorstelt.
Dat schilderij, gemaakt heel in het begin der jaren tachtig, vertoont al de
beroemdheden van het toenmalig België, en o.m. op het voorplan, den eene naast
den andere, Edmond Picard, met zijne zwarte, vinnige oogen en de scherpe uitdagende
sik, en Camille Lemonnier met zijn rood haar en zijn purperen stierennek in het lage
boordje, allebeiden prachtig van leven: de eerste éen gespannen en trillende zenuw,
de tweede éen weelde van jeugdig en vurig bloed. - Toen gisteren Picard de zitting
voor geopend verklaarde, moest ik ineens aan dat schilderij denken. En daar kwam
weemoed in mij: Lemonnier, gebroken toen hij nog zoo krachtig scheen, en Picard,
de haast tachtigjarige, voor drie vier jaar nog flink als een krasse zestiger, sedert den
dood zijner echtgenoote ineens vervallen, ineens en definitief oud....
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Mijne emotie vermeerderde, toen hij met hortende stem klagelijk riep: ‘Lemonnier,
waar zijt gij nu? Zijt gij voor goed verdwenen, te niet gedaan, tot stof teruggekeerd;
of zijt gij alleen onzichtbaar geworden, onzichtbaar met met uwe groote ziel hier
aanwezig onder uwe vrienden, onder die talrijke toehoorders, die u heden willen
huldigen? Mag uw geest zich heden eindelijk koesteren in de zon der glorie, die u
onder uw leven hier op aarde niet in de u toekomende mate beschijnen mocht?’ En
niet zonder bitterheid ontwikkelt daarop Picard de gedachte: ‘La gloire est le soleil
des morts’....
Er heerscht, bij de anders niet schoone, maar zeer innige rede, van Picard, religieuze
stemming onder de hoorders; en wanneer spreker het laatste geschrift van Lemonnier
voorleest, een langen brief aan hem, zijn oudsten vriend, geschreven op het oogenblik
dat hij de snijtafel der operatiezaal zou betreden, waar hij verlenging van zijn
onversaagd vechtersleven ging zoeken en waar de dood zijne eerste klauwen sloeg
in dit lillend vleesch, dan overweldigt eene diepe aandoening het publiek...
Maar Maurice des Ombiaux, de blijde en breede Waal uit de streek waar Cachaprès,
de held van ‘Un Mâle’, eens leefde en beminde, montert het publiek weer op. Hij,
immers, die geen weemoedzaaier is, hij spreekt over het leven van Lemonnier, en
over zijne literatuur, - hetgeen trouwens hetzelfde is. In eene zeer verzorgd-literaire
voorstelling schetst hij ons het begin der loopbaan van Lemonnier, die, zooals men
weet, als kunstcriticus begon. Zijn werk was, ineens, eene openbaring. ‘Hoe durft
gij, in een land als het onze, talent hebben?!’ vroeg hem Victor Joly. ‘Gij zijt onze
man!’ verklaarde Alfred Ste-
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vens. En zoo werd de debutant ineens beschouwd als een geducht meester.... Maar
de kunstkritiek is hem een te eng kader voor zijne werkzaamheid. Zijn geest dringt
er buiten: in ‘Les Flamands’ bakent hij zich weldra heel de eigene toekomst af, terwijl
de ‘débacle’ van Sedan, in 1870, die hem een tweede meesterstuk, ‘Les Charniers’,
ingeeft, hem zijn plicht als letterkundige, den plicht van den kunstenaar tegenover
zijn volk en zichzelf, openbaart. Lemonnier is thans rijp voor groot werk, nu hij
zichzelf volkomen bewust is. En hij schept het grootste boek: ‘Un mâle’... Aldus,
met een schat van anecdotes, met een weelde van figuren en landschappen, teekent
des Ombiaux ons deze carrière, prachtig van werklust, van eerlijkheid, en ook van
moed. Want eerste kenmerk van Lemonnier: hij was een moedige. Hij was het niet
alleen als artiest: hij was het als mensch. ‘Als het werk niet meewil en ik mij
neerslachtig voel, dan ga ik nieuwen moed halen bij Lemonnier’, zei Claus. En
spreker zelf, toen hij Lemonnier, bij dezes vertrek naar het instituut, waar hij zou
worden geopereerd, moed wilde gaan inspreken, hij was verbluft dezen opgewekt
en monter te vinden, en het was van Lemonnier, dat hijzelf moed ontving, een moed,
die zelfs nog sprak uit het gemartelde doodenmasker van den Meester....
Het was over dien moedigen man, over den ‘mensch’ Lemonnier, dat Verhaeren,
met zijne zwakke en doordringende stem, met zijne schrale maar uitschietende
gebaren, spreken zou. Verhaeren is een groot dichter, en nimmer bleek het beter dan
gisteren. Het schoone, zij het dan ook moeilijke leven van den enkeling Lemonnier
wist hij op te leiden tot eene algemeenheid, tot een symbool, omdat hij
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er in zag het leven van den Lyricus, van den naar alle einders uitstralenden geweldige,
van den alle einders naar zich toe halenden teedere. ‘In een land, waar men zoo
weinig mogelijk iemand mag zijn, om zooveel mogelijk iets te worden’ (aldus de
luid toegejuichte Verhaeren), heeft Lemonnier alles afgewezen, zelfs waar hij er
ontbering bij lijden zou, wat afbreuk kon doen aan zijne onafhankelijkheid, aan den
vrijen uitbloei van zijne personaliteit. Hij, die de gave van de geestdrift in eene
overweldigende mate bezat - en ten bewijze verhaalt spreker hier een bezoek aan het
Rijksmuseum tijdens de Rembrandttentoonstelling - vond er de kracht in om liever
maar onbegrepen en eenzaam te leven, dan de krachten van zijn geest te laten
mechaniseeren of verdorren, ze aan te passen op de vluchtige minuten van een klein
bestaan, liever dan ze te wijden aan de eeuwen, waar zij de schoonheid van ras zouden
verkondigen... O, konden maar velen aan den taaien, pezigen, wilskrachtigen
Lemonnier een voorbeeld kiezen tot ontwikkeling der lyriek in hun eigen leven! aldus besluit Verhaeren - dan zouden wij niet langer meer het volk zijn van de
middelmaat, ‘des petites et moyennes mesures’, maar men zou ons bewonderen en
eeren, omdat wij wilden zijn ‘le peuple, sinon des grandes, du moins des belles, des
hautes et des nobles mesures!’
En op deze wijze en hooge woorden, die geestdriftig werden toegejuicht (jammer
maar dat zulke geestdrift zoo weinig nawerkt), werd de huldiging gesloten.
Helaas, wat zal er morgen, bij die duizenden aanwezigen, van overblijven?
N.R.C., 28 October 1913.
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Het laatste bezoek
Gent, 27 October.
Waar spoorde ik hedenochtend heen, vraagt gij mij, gezeten als ik was in een eerste
klas-coupé tusschen twee dikke en waardige burgemeesters uit Brusselsche voorsteden
in ambtskleedij? Ik kan u niets verzwijgen: ik ging naar Gent, waar de
‘Prijs-uitroeping’ der bekroonden van de expositie plaats moest grijpen, gelijk dat
in Gentsch-Nederlandsch heet, en tevens een bezoek te brengen aan de herfst-floraliën,
laatste uitstraling in schoonheid der tentoonstelling. Het zou mijne laatste reis zijn
naar de stad der Artevelde of althans naar hare world's fair. En moet ik het u
bekennen? Niettegenstaande de feestelijke steken van mijne vergulde en gulle
reisgenoten, voelde ik mij eenigszins weemoedig gestemd. Ik zag door het raampje
het najaar aan mij voorbijschuiven, in haar rijken mantel van brons en purper, - die
eindigend leven bedekte. Ik zag dat men reeds de bieten aan het rooien is, laatste
bezigheid des bedrijvigen landsmans, voor hij de welverdiende winterrust genietende
zal mogen wezen. Ik zag.... ja, wat zag ik niet al, dat een mensch zijn hart in
rouwfloersen komt te hullen?... Ik zag, ten leste, bij aankomst, dat het leelijk aan het
motregenen was gegaan. En, daar het zonnetje zoo lekker scheen bij mijn vertrek,
had ik geen parapluie meegenomen. Wat nu juist niet gemaakt was om mijn hart de
gewenschte opfleuring te bezorgen....
Wat te doen, als men melancholisch is, en geen regenscherm heeft? Men gaat in
eene vigilante zitten, een
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trage vigilante met een ouden blinden schimmel en een half-dronken koetsier, die
houdt van een mijmerend ritje. En zoo belandde ik in de Herfst-Floraliën, eerste
nummer, voor heden, van mijn programma.
Men verwachtte den koning vanmiddag. Daarom - gij snapt het logisch verband
- was het bijzonder moeilijk de localiteiten binnen te dringen. Maar geen sleutelgat
heeft voor mij geheimen. Ik kwam, ik zag, en, rechtuit gezeid, ik was wel een beetje
teleurgesteld. Deze derde bloemenfeesten evenaren in raffinement van tonen en
geuren zeker niet de eerste, in kleurenweelde en vierigheid der roken geenszins deze,
die in Juli plaatsgrepen. Zij zijn, daarenboven in een veel kleiner lokaal onder dak
gebracht, daar de groote feestzaal voor de ‘Prijs-uitroeping’ was voorbehouden.
Zooals zij er echter uitzien, met de honderdvoudig-geschakeerde verwen van
chrysanten en hunne grillige vreemde vormen; met hare dahlia's, die, in doffere tinten,
de ontwikkeling vertoonen, naar alle gedaanten, der eenvoudig samengestelde bloem
die ze eens was, en er in toestemden nu en dan, voor de rust van onze oogen, weer
eens uit te zien met hare begonia's als bloedige of peerlemoeren schepen, leveren zij
echter nog heel wat genot op. Zij geven echter vooral een angstwekkend genot, een
bitter en moe genot, 't genot dat de zieke heeft aan zijne koorts, door het beursche
en koppige van hunne geuren; zij rieken tevens naar aarde en amber, naar ether en
naar muscus, naar vruchten en naar koemest.... En ziedaar waarom ik vanmiddag
nog weemoediger werd dan ik vanochtend was; er was, zal ik maar zeggen, in de
omstreken van mijne maag een gevoel gekomen, dat.... Al beken ik gaarne, dat het
per slot van rekening misschien eenvoudig honger zal
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zijn geweest. Want ik had in de Floraliën ook de blijde fanfare genoten van bergen
heerlijke groenten, en als gij zult weten dat ik tegenwoordig geweldige neigingen
moet onderdrukken die mij naar het vegetarisme stuwen....
Ik besloot dus maar te gaan eten. En - ik dank u - het bekwam mij uitnemend. Het
wekte mij zelfs geheel op. Gij kunt niet denken zelfs hoe ik, na den eten, over mezelf
verwonderd stond, hoe ik.... Maar dit wil geen psychologische roman worden: alleen,
voor het vervolg althans, een verslag over eene ‘Prijs-uitroeping’. En ik wil u voor
niets ter wereld teleur te komen stellen.
Ik trad, zooals mij voorgeschreven was, de feestzaal binnen langs deur D, en ging,
natuurlijk vorenaan, zoeken naar de plaats die, naar ik vermoedde er de pers
voorbehouden was. Ik vond ze niet. Ik vond alleen een heer in frak, die zoo vriendelijk
was ze mij te wijzen heel aan het einde der zaal, ruim vijfendertig meters ver van
het koninklijk podium. Daar inderdaad, verre achter alle waardigheidsbekleeders,
verre achter senators en volksvertegenwoordigers, verre achter alle Gentsche
katoenbarons, verre achter de drie graden der Gentsche burgerij, verre achter de
sympathieke Gentsche volksklasse, achter eene flinke koord, stonden enkele rijen
stoelen voorbehouden... die bijna allen bezeten waren door, trouwens charmante
kleuters van vijf jaar, en verder door, overigens engelachtige, bakvischjes van om
de achttien, die natuurlijk vergezeld waren door hare respectievelijke ouders, zooals
hoort in deftige gezinnen. Wij.... konden recht blijven staan, waarschijnlijk omdat
wij beter zouden zien... En zoo werden wij op onze rechtmatige plaatsen door
brouwersdochters en tinnegieterszuigelingen (ik overdrijf geens-
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zins), die nota bene, beschikten over een persentrée, vervangen.
Intusschen, van zien komt niet veel. Alleen de groote vlaggen van alle naties die
over onze hoofden wuiven, aan de wanden schilden en wimpels, en aan beide zijden
der voorbehouden plaatsen - want er waren ook niet-voorbehouden plaatsen! - eene
menschenmassa van ruim twintigduizend menschen die er zich verdrongen. Men
had waarlijk gedacht, dat hier een match tusschen Georges Carpentier en Bombardier
Welst moest plaats grijpen, of... Benoit's Schelde zal worden uitgevoerd voor heel
het samengestroomde Vlaanderen. - En geen wonder dat het zoo vol liep: heel de
Gentsche bedrijvigheid is heden stilgelegd. Niemand werkt; de scholen hebben vrijaf;
de tribunalen staken; en... het entrée is gratis in het groote feestlokaal. Men heeft
eene laatste poging gedaan, om weêr eens naar de, anders lamentabel-ledige
tentoonstelling, wat volk te lokken. En, met meêwerking van den koning, is men erin
gelukt.
De koning: men wacht nog altijd maar op hem, al loopt het, op het rood peluchen
podium al mooi vol. Voor zoover de afstand het toelaat (ik heb vergeten aan de
sterrenwacht van Ukkel een teleskoop in leening te vragen) tel ik tien ministers.
Renkin is in discussie met een missionaris, naar een katholiek confrère mij mededeelt.
De schedel van Davignon is eene meteoor. Helleputte mompelt een vers van Francis
Jammes: ‘Et ma barbe blanchit autour de mon sourire’ (althans ik vermoed het).
Terwijl heel het corps diplomatique diplomatisch plaats gaat nemen aan de rechterzijde
van den afwezigen koning. Heel het corps? Neen: want ik mis, want wij missen
Monsignor
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Tacci Porcelli. Zooals wij trouwens missen kardinaal Mercier, evenzeer als wij
Antonius, bisschop van Gent, missen. Wat mag de afwezigheid van deze prelaten
beteekenen? Geldt het hier flamingantisch protest? Of verbood prof. dr. De Ceuleneer
hun, drempels te overschrijden waar de ontucht bloeit op doek en in marmer?... Chilo
sa, zou bovengenoemde Tacci Porcelli zeggen die Italiaan is, mitsgaders nuntius van
den Paus....
Maar daar gaat ineens eene beweging door de zaal, zooals wanneer een orkaan
zijn aantocht laat blazen. Maar het was geen orkaan: het was de koning.
Helaas, hij is alleen (want zijne adjudanten tellen immers in deze niet meê). Tot
daareven nog hoopten de twintig-duizend toeschouwers de koningin te zien. Maar
de koningin is nog steeds ziekelijk, en het kan vreeselijk tochten in die feestzaal...
Gelukkig is daar minister Hubert, onze oude bekende, en die zal maar weêr eens
eene redevoering uitspreken, eene van die tentoonstellingsredevoeringen waarvan
hij het geheim bezit, - een geheim dat hij ons trouwens al lang verklapt heeft. En
minister Hubert roept nog luider dan hij gewoon is, zoodat men zelfs op de plaats
der pers iets te hooren krijgt. En het gaat er over de moeilijkheden die de
tentoonstelling heeft ontmoet; maar die het bestuur door zijn weêrgalooze energie
wist te overwinnen. Het gaat over den steun die de tentoonstelling gelukkig bij ieder
mocht ondervinden. Het gaat over den roem en den luister van Gent, door deze
tentoonstelling in zulke mate nog verhoogd. Het gaat.... Waarover gaat het al niet!....
Ik geef u een raad: laat eens aan uwe dertienjarigen zoon, die het gymnasium bezoekt,
zulke redevoering
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maken: gij zult kunnen oordeelen over de welsprekendheid van minister Hubert!
Con sordino, herhaalt oud-minister Cooreman dezelfde redevoering. Men hoort
hem nauwelijks. Nog decrescendo, en omdat alle goede dingen in drie bestaan,
fluistert burgemeester Braun iets, dat weêr wel hetzelfde zal zijn. Men hoort nog
minder. Waarna - eerste Vlaamsche klank, en eenige, van deze plechtigheid - fanfares
van Peter Benoit uitbreken...
En nu ziet men Jean de Hemptinne, commissaris der regeering, buigen voor den
koning. Hij zegt iets, dat niemand hoort, maar ieder toejuicht: de koning heeft zijn
diploma-van-deelneming beet. Nu komen al de ministers aan de beurt om een rood
kokertje te krijgen.
Daarna heel het bestuur der expositie. Er is zelfs iemand die een diploma krijgt
omdat hij zulk mooi plaatsje ontdekte voor de pers. Braun, die er danig beschaamd
uitziet, krijgt er ook eentje. Er is naast mij eene Engelsche dame, die afschuwelijk
naar koolteer geurt, en tranen met tuiten huilt als senator Coppieters den zijne in
ontvangst gaat nemen. Onder de regeeringscommissarissen lokt die van Frankrijk
gejuich uit. Mr. Stuart, de commissaris van Nederland, heeft een vriendelijk gesprekje
met den koning, en wordt met sympathie op applaus ontvangen. En....
En toen, zonder dat maar eenig teeken daartoe gegeven was keerden ieder den
koning zijn rug en stoel toe. Waarom, zult gij mij vragen, deze onhoofsche
bejegening? Ik wil het u niet verzwijgen.
Het is, dat aan de overzijde ons eene Kallisthenische ontspanning gaat worden
aangeboden. Een orkest - dat,
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voor een goud-gele tooneelgordijn, waar mauve lischbloemen opranken - duikt, als
de Berner beeren in hunne kuil, voert, eerst aardig-huppelende variaties uit op een
satz, die ingezet wordt door de fluiten. Inschikkelijk nemen fagotten en pijpen dit
thema over. Lichte koperen instrumenten bewijzen haar denzelfden dienst. Maar
daar treden storende tubicea tusschen en de groote trom. Het orkest moduleert; onder
anderen toon neemt de fluit argeloos haar satzje terug. De overige speeltuigen betuigen
er ditmaal hun schik in, door een tutti en het eindigt op bellengerinkel... Een enkel
oogenblikje zwijgt nu het orkest. Een licht klopje wordt achter het gordijn vernomen.
En nu zet men eene gemoedelijke, doch statige marsch in.
En wie zijn nu eenmaal blij, dat men ze zoo heel achteraan heeft geplaatst, zoo
ver van den koning, maar zoo dicht van het tooneel? Ik zeg het zonder valsche
schaamte: het zijn mijne vrienden van de pers.
Want daar schuift het goud-gele gordijn open, en mijne zoo bereisde oogen
bemerken, vaardig op doek gebracht, de koninklijke tuinen te Versailles. Mijne even
bereisde ooren vernemen de Deensche volkshymne. En daar treden naar voren....
maar bedriegen mij mijne kijkers? Neen, zij doen het niet: dit zijn vijf, danig wel
aangedane danseresjes van den Muntschouwburg, waarvan de eene de Deensche
vlag zwaait, en de vier andere vergulde vredespalmen als principes hooghouden. Zij
hebben nauwelijks gegroet, of daar zijn meisjes, kwansuis uit Perzië, maar die ik
weet in Brussel te wonen in een comfortabel garnietje. Een flink toreador - altijd
onder passende muziek - en vier cigareras verbeelden (hadt gij het niet gera-
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den?) het vaderland van den hertog van Alva. Daar hebt gij een bandiet uit Calabrië
(maar hij ziet er niet wreed uit, want het is een meiske), bijgestaan door vijf
handlangsters die lonken hebben als dolken, en zij tooveren ons het land voor oogen
van den bekenden Garibaldi. Oostenrijk is, vind ik, weinig gekleed. En waarom die
arme Duitsche meisjes ter neêr drukken onder zulke krijgshaftige pinhelmen? Maar
daar dansen op hunne blankgeschuurde blokken Zeeuwsche boertjes en boerinnetjes
aan, die de beenen heffen op de klanken van het Wilhelmus (en zij worden warm
toegejuicht). Daar hebt gij Engeland, dat zich in Schotland kleedt. En, bij luide ovatie,
Frankrijk, dat vooruit wipt onder de zoo republikeinsche als Phrygische muts, terwijl
het orkest... den royalistischen ‘chant du départ’ speelt.
En daar gaan al die jonge dames, die ons laten oordeelen over de beenen der diverse
Europeesche staten, met hunne vlaggen wapperen: daar treedt immers statig, in
koninginnenmantel, België vooruit, en laat naar hare zusters de grootmogendheden
bloemen uitstrooien... Maar daarmeê is 't niet uit: een zwerm matroosjes danst aan:
de bemanning van den ‘Ibis’, voorgesteld door aardige krotjes (gelijk men, mevrouw,
in Brussel de jonge dames uit de kleine wereld noemt). Deze kijken, altijd wippende,
links en rechts; tot zij terugkeeren in eene schuit, die hun schoolschip - een ‘werk’
van koning Albert - voorstelt, en varen... naar de toekomst, zooals ik mij veroorloof
te onderstellen.
En... 't is uit. Nog komen, onder eene persuasieve brabançonne, de onderscheiden
naties, Holland vooraan, Mevrouw België de hand drukken. Waarmeê de ‘Prijs-uit-
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roeping’ afgeloopen is....
Buiten regent het weêr. Met eene smeekstem, en tegen eene vergoeding van vijf
cent, duwt een venter mij een papier in de hand. Het is eene rouwkaart. En onder een
lantaren lees ik.
Ik lees dat de hoofden van de tentoonstelling, allen vernoemd onder zeer goed
erkentelijke namen, ons melden met groote droefheid het verlies dat zij komen te
ondergaan door het overlijden der
Gentsche Wereldtentoonstelling,
Hunne teergeliefde Dochter, Zuster en Nicht, bezweken na eene langdurige ziekte,
een tekort nalatende van
4,000,000 Franken.’
Even verder wordt aangegeven de
‘Orde van den Stoet’
die ik, als staaltje van Gentsche humor, overschrijf:
‘Men zal vergaderen in Oud-Vlaanderen, dat zoo edelmoedig aan onze dierbare
dochter was overgelaten.
De stoet zal geopend worden door de Gentsche muzikanten, die stukken van
Vlaamsche meesters zullen uitvoeren, dit volgens den wensch van onze geliefde
doode, die op haar sterfbed haar berouw uitgedrukt heeft, tijdens haar leven geen
Vlaamsch muziek te willen hooren.
Onmiddellijk achter de muziek volgen de eigenaars van Majestichotel, hotel
d'Angleterre, Casino en veel andere inrichtingen, de Miserere zingende.
Daarna de deurwaarders, lachende, maar in alle stilte en eerbaarheid, om geen
opspraak te verwekken.
Achter deze komen de familieleden, allen in grooten rouw, en met dikke buiken.
Op hen volgen de aannemers, voor wie geen aanbeste-
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ding was opengesteld, alsook degenen, die voor bijzonderen gewerkt hebben, benevens
handelaars, die hotels en andere inrichtingen gegarnierd hadden en nog naar hunne
centen uitzien.
Zij ook zingen de Miserere.
Daarna volgens wakers met hunne honden, die blaffende de zangers begeleiden.
Op hen volgen dan de vrienden en bekenden.
Men wordt verzocht noch bloemen noch kroonen mee te brengen’....
‘Arme wereldtentoonstelling!.....
N.R.C., 28 October 1913.
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De schoolwet
IX
Brussel, 28 October.
Ik schreef u verleden Vrijdag over het historisch afwijkingetje, waarmede de heer
Lorand zijne redevoering begonnen was. De heer Lorand had ook wel een en ander
in te brengen tegen de schoolwet-zelve, en gister deed hij het met de hem gewone
fougue.
‘Ik zeg,’ en hij zei het inderdaad, ‘dat uw schoolwet inbreuk maakt op de
gewetensvrijheid. Ik ben vrijdenker, geen katholiek; daarom wil ik, dat ieder moge
denken naar eigen zin. Ik ben atheïst: heb ik u daar ooit lastig meê gevallen? Heb ik
u ooit lastig gevallen omdat gij geloovig waart? Kunt gij hetzelfde zeggen van u
zelf? - Gij biedt ons leerplicht. Goed. Maar omdat gij het ons niet meer weigeren
kunt. Zoo hebt gij ons ook dienstplicht gegeven, maar door ons gedwongen. En
krijgen wij ooit van u kiesrecht, dan zal het zoowaar uwe schuld niet zijn... Wat
trouwens uw leerplicht zal zijn, wij kunnen het voorzien, nu Woeste het is bijgetreden.
Gij kent zijne stelling: geen onderwijs buiten de kerk. Wat moet uitloopen op:
leerplicht onder monopolium der kerk. Reeds nu wordt godsdienstonderricht gegeven
in bijna alle scholen van de staat en gemeente, maar dit is u niet voldoende: gij wilt
de volkomen zekerheid dat die scholen u niet meer zullen ontsnappen, en meer: gij
wilt ons geld daarbij. In 1880 werd het konkordaat afgeschaft. Al wat gewetensvrijheid
in den weg kon staan, werd ingetrokken. Het gaf een knak aan de kerk, die moest
zien hare almacht
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weêr te veroveren. En wij zagen steeds de katholieke regeeringen haar daartoe de
hand langen. Bij de opvolgenlijke schoolwetten hebben de liberalen zich steeds
inschikkelijk getoond, al lieten zij niet op hunne teenen trappen. Bovenal wenschten
zij een openbaar onderwijs, al was het dan ook soms in minder-gunstige voorwaarden.
Maar die voorwaarden werden slechter en slechter, en zij werden ons opgedrongen
onder steeds dezelfde leus: vrijheid van den huisvader. Alsof wij het niet waren, die
de huisvaders aldoor maar tegenover u te verdedigen hadden! Wie is het, die in stad
en dorp, steeds drukking heeft uitgeoefend? Gij! Slaagt gij er niet in, door schoone
beloften of zelfs loonsverhooging de huisvaders naar uwe zijde over te halen, dan
probeert gij het met broodrooverij. En helaas, dan gelukt het u gewoonlijk. Gij weigert
alles aan de openbare scholen, maar eischt van de gemeente dat ze de vrije scholen
behandelt als hare eigene.... Uwe nieuwe wet gaat verder thans: geen schoolvrijheid
mogelijk, zegt ze, zonder gelijke subsidiëering... Och, ook ik droomde eens van
schoolgelijkheid, op een grondslag van gelijke toelagen: dergelijk wetsontwerp droeg
ik voor met wijlen Mgr. de Harlez.
Maar de katholieken bestreden het nog heftiger dan de liberalen: het bevestigde
immers het bestaan der openbare school. En dat juist mag niet, nietwaar. Het openbaar
onderwijs moet uitgeroeid. Gij zijt begonnen in honderden gemeenten. De schoolwet
krijgt de andere ook wel klein.... Vrees echter voor den weerbots! Misschien hebt
gij Vlaanderen met u, rekent echter maar niet op Wallonië: het zal geen verdere
verdrukking lijden, het zal opstaan tegen uwe politiek. Ofwel zult gij omzichtiger
en rechtvaardiger
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worden, ofwel zult gij de schuldigen moeten heeten, zoo het land gescheurd wordt.
Gij zijt de uitbuiters van de Vlaamsche argeloosheid: het land der Walen zal zich
aan u, voeten en handen gebonden, niet overleveren!
‘L'orateur reçoit’, natuurlijk, en welverdiend na zulke lange rede, die bijna de
geheele zitting inneemt, ‘les félicitations de ses amis politiques.’
Waarna de minister-zelf, de heer Poullet, aan het woord komt.
De heer Poullet is een bescheiden man, bescheiden op het bedeesde af. Hij is de
fijne schermmeester niet, die de Broqueville heet; hij is geen beschaafd causeur, die
financieele discussies tot aangename plaudereien weet te maken, als Levie; hij hamert
niet gelijk Renkin; hij gekscheert niet gelijk Berryer, hij maakt geene
Bourdalare-periodes als Carton de Wiart, maar hij zwijgt ook niet gelijk Davignon.
Zeer bescheiden, maar zeer zorgvuldig voorbereid, zonder opdringerig redenaarstalent
maar ernstig en beslagen, zegt hij, zonder meer, wat hij te zeggen heeft. Scherpe en
gevatte onderbrekers als Hymans, geestige en vlugge debaters als Vandervelde - die
hem in parlementaire hoedanigheden de baas zijn - kunnen hem voor een oogenblik
gemakkelijk uit zijn lood slaan; het antwoord, zij het soms een onrechtstreeksch
antwoord, blijft hij hun zelden schuldig, al berust het niet altijd op heel gelukkige
gronden, omdat hij zoo nauwgezet is en zoo goed zijn ontwerp kent. En zoo hij er
niet toe komt, bezadigde toehoorders, die van zakelijk betoog houden, te imponeeren
en te overtuigen, dan ligt dat zeker niet aan zijne documenteering....
Heden, onder algemeene aandacht, begon hij pas. Wat
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hij echter zei, is misschien toch al belangrijk genoeg om u te interesseeren. Ik verleen
hem dan ook het woord.
‘Gij hebt drie grieven tegen mijn ontwerp’, aldus minister Poullet. ‘Wij gaan ze
onderzoeken. - Wij gaan de confessioneele scholen subsidieeren. Ja, maar onder
voorbehoud dat de vrije leerkrachten gediplomeerd en Belg wezen. Deze lasten (‘Is
Belg-zijn een last?’ vraagt spottend Hijmans) vragen vergoedingen. - Gij verwijt
ons, dat wij congreganistische onderwijzers in de officieele scholen zouden hebben
geplaatst. De statistieken ontkennen het (hevig verzet van Hijmans en Massou). In
elk geval: durft gij volhouden dat bij ons de zucht bestaat, wereldsche leeraars door
congreganisten te vervangen? ‘“Ja, Ja!”, links). Gij zegt dat wij het
gemeente-onderwijs willen uitroeien: ik heb daarover mijne meening uitgedrukt. De
liberalen hebben steeds verklaard, dat zij voor leeken-onderwijzers der aangenomen
scholen dezelfde voorrechten zouden aanvaarden als voor dezen der openbare
gestichten. Nu zijn er, in het gemeente-onderwijs, slechts 297 geestelijke onderwijzers
werkzaam. De overgroote meerderheid bestaat, ook in de meest-katholieke provinciën,
uit leeken... Ik spreek hier van de jongensscholen; over de meisjesscholen spreek ik
niet, daar de vrouwen geen kiesrecht bezitten. (Gelach links. Vandervelde eischt het
totaal der geestelijke onderwijzeressen in het openbaar onderwijs. Royer wijst erop,
dat de geestelijke leerkrachten met 50 pct. aangegroeid zijn onder het katholiek
bewind.)’
‘Uw tweede grief’, vervolgt Poullet, ‘luidt: wij willen het openbaar onderwijs
vernietigen. Maar uit welke plaats van ons ontwerp kan dit blijken? (Nieuwe onderbre-
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kingen: “Gij hebt het recht niet, het aanneembare onderwijs in te richten!”) Wij doen
immers niets anders dan gelijke rechten geven aan de onderwijzers die door den staat
worden ondersteund. Dat kan nog niet heeten: de openbare school te niet te doen.
En omdat wij aanneembare onderwijzers subsidieeren, zouden de
gemeente-onderwijzers daaronder lijden? Het getal der leerlingen aan de
gemeentescholen neemt trouwens gestadig toe, en sedert ruim tien jaar hebben wij
geene enkele dier scholen afgeschaft.’
De argumentatie van minister Poullet, gij ziet het, zal op nogal specieuze gronden
blijken te berusten. En de linkerzijde vindt er ongetwijfeld aanleiding in tot heftig
verzet. Dit mogen wij morgen ongetwijfeld reeds verwachten.
N.R.C., 30 October 1913

X
Brussel, 29 October.
Het dient vastgesteld, hoe bij de bespreking van de schoolwet Woeste's geest zijne
partijgenooten weêr heeft geëlectriseerd. De oude, looze staatsman had zich niet
langer kunnen verzetten tegen leerplicht; waar hij het noodige gedaan had om
verslaggever te worden genoemd van de middenafdeeling en aldus drukking op de
leden ervan uit te kunnen oefenen, maar per slot zich had moeten neer-
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leggen bij het amendement, dat kloosterlingen van de staatstoelagen uitsloot, daar
bleef hem over, zijn sedert lange jaren gekoesterd ideaal hardnekkig te verdedigen,
dat luidt: de staat buiten de school. Openlijk dierf hij er eigenlijk niet voor den dag
meê komen: het ware al te onvoorzichtig geweest. Maar in de rede, die hij verleden
week hield, zette hij breedvoerig al de beginselen uiteen, die tot zulke slotsom
onvermijdelijk moesten leiden. En wat erger is: hij heeft ontegensprekelijk al zijn
invloed gebruikt, opdat zoo vrienden als vijanden in de partij, elk met zijn eigen
geluid, elk naar de eigen rhetoriek, de eene brulderend, de andere betoogend, een
derde insinueerend, den lof der aanneembare school, zij het dan ook met of zonder
vergelijking bij de openbare zingen zou, wat natuurlijk het staatsonderwijs in een
minder gunstig daglicht moest stellen.
Men kan bezwaarlijk zeggen, dat minister Poullet vandaag zoover zou gegaan
zijn, al voer hij niettemin in Woeste's spoor. Niet zonder behendigheid heeft hij, wat
paedagogische waarde betreft, de twee soorten scholen op een gelijken voet gesteld.
Hetgeen tot natuurlijk gevolg had, dat men zich links geërgerd toonde, aan die ergernis
met klem lucht gaf, minister de Broqueville telkens zijn collega voor Wetenschappen
en Kunsten ter hulp kwam, en de heer Schollaert, voorzitter - eigenaardig toch, zooals
Royer opmerkte, dat Schollaert, die viel op een schoolontwerp, nu het debat voorzit
over de wet, die de zijne moet vervangen! - uiterst zenuwachtig werd. Het gevolg
bleef niet uit. De Kamer werd rumoerig. De onderbrekingen regenden, en brachten
minister Poullet in den drang, zoodat hij dingen zei, die hem aan de op-
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positie als een gemakkelijk mikpunt overleverden.
Hij zei ongeveer:
‘De linkerzijde doet ons een derde verwijt: ons konfessioneel onderwijs zaait haat
en nijd. Tegen zulke bewering verzet ik mij met al mijne krachten: de rapporten van
de schoolopzieners zijn daar, om het te bevestigen. Ik zelf heb te Leuven vele
aanneembare scholen bezocht: het onderwijs staat er boven verdenking. Ik heb er
meêgewerkt aan de verbetering, van het openbaar onderwijs, en stel er een eer in,
maar heb niet geaarzeld, ook voor de aanneembare scholen te ijveren, omdat zij mij
voorkwamen, evenveel steun te verdienen. En het bewijs hiervan: te Leuven, evenals
trouwens te Gent, is de meerderheid van het kiezerskorps liberaal en socialistisch.
Het belet niet dat de aanneembare scholen meer bevolkt zijn dan de openbare, waaruit
blijkt dat vele liberalen hunne kinderen naar de vrije scholen sturen.
(‘Voor de school is er dwang, voor de stembus niet!’ onderbreekt men links).
Verder blijkt daaruit, dat het in de aanneembare school niet gaat om de politiek, maar
om den godsdienst. Het is een feit: de meerderheid der ouders eischen konfessioneele
scholen. Ik geef toe dat op die scholen niet steeds alles in den haak is. Dat het eene
dwaling is geweest, er sommige boeken toe te laten. Maar zijn dan de
gemeentescholen bij definitie van alle partijdigheid vrij? Te Bergen gebeurden bij
een prijsuitreiking feiten, die een zeer uitdrukkelijke politieke strekking vertoonden.
Elders werd in een redevoering tegen het kloosteronderwijs uitgevaren (‘Maar dat
keuren wij af!’ onderbreekt de liberaal Lemonnier. ‘Zulke misbruiken moet gij maar
beteugelen!’ voegt Vandervelde eraan toe.)
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En ook Royer wil zich in het kruisvuur der onderbrekingen werpen, wanneer de
voorzitter, zooals hierboven vermeld, aan het hameren gaat en een onbeschrijflijk
rumoer opgaat. Slechts met veel moeite wordt het bedaard, en kan minister Poullet
voortgaan.) Het is nogal merkwaardig, dat de nationale eenheid het grootst is, waar
de school konfessioneel is, zoo in Engeland. Overal geniet het konfessioneel onderwijs
den voorkeur. (‘Maar niet de konfessioneele regeering!’ roept bij nieuw rumoer,
Hijmans.) ‘Het konfessioneel onderwijs dat wij vragen...’ gaat minister Poullet voort.
‘Het is de bekentenis!’ juicht men links, - zoodat de minister wel wat uit zijn lood
is geslagen, en zich naar het einde van zijn rede spoedt: ‘In al de landen, waar de
katholieken minderheid zijn, hebben zij hunne eigene scholen. Hier in België zijn
wij meerderheid, en men zou ze ons willen ontzeggen!... Wij nemen aan, dat
millioenen anders denken dan wij. Doch, tegenover dezen stel ik de millioenen, die
sedert twintig eeuwen, van geslacht tot geslacht, de vlag van Christus volgen. Daarom
doen wij dan ook beroep op uwe verdraagzaamheid. Wij gunnen u uw onderwijs, en
werken eraan meê. Maar gun ons dan het onze, omdat wij het voor onze kinderen
onontbeerlijk achten, en wij de school beschouwen als de voortzetting van den
huiselijken kring.’
De minister wordt onthaald op een eindelooze ovatie. Heel de rechterzijde, Woeste
aan het hoofd, gaat hem de hand drukken. De geestdrift stijgt ten top. En daarna stijgt
Daens ten spreekgestoelte. Maar hij krijgt eerst morgen gedaan. En ik dan met hem.
N.R.C., 31 October 1913.
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XI
Brussel, 30 October.
De redevoering van minister Poullet lijkt wel eene nieuwe periode in de bespreking
van de schoolwet te hebben ingeluid. Tot hiertoe was die bespreking niet zoo heel
bijzonder belangwekkend. Men scheen er plezier in te vinden, van het ontwerp af te
wijken, om zich op principieel terrein te plaatsen, en, zoo rechts als links te schermen
met sinds lang gekende en wel wat versleten argumenten. Nu zeg ik niet, dat de
minister fonkelnieuwe inzichten heeft geopenbaard, of zelfs maar zijn ontwerp met
de verwachte zakelijkheid zou hebben toegelicht. Tot eene dichtere en scherpere
discussie gaf hij echter aanleiding, door met meer vastheid de gronden aan te geven,
waar hij op steunt om aanneembare scholen op gelijken voet te subsidieeren als de
officieële. Daardoor kan de bespreking aan belangrijkheid winnen. En als men weet
dat zij heden en morgen, en vermoedelijk ook de volgende week in de handen zal
zijn van ‘eerste violen’ (arme discussie, die in de hand is van eene viool!), als daar
zijn Masson, liberaal wethouder voor het onderwijs te Bergen, die als dusdanig de
schooltoestanden van dichtbij heeft gezien, Frans van Cauwelaert die, oud-professor
in de pedologie aan de universiteit te Freiburg, in zake onderwijs wel de meest
beslagene zal zijn der rechterzijde, en verder Vandervelde, en verder nog Hijmans,
dan kunnen wij hopen de schoolwet behandeld te zien.... zooals zij het, naar schatting
van links of rechts, verdient.
De heer Masson begon heden al.
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Maar voor hem kwamen de heeren Daens en Harmignies.
Van eene redevoering des heeren Daens komt nooit heel veel terecht. De heer
Daens beklimt het spreekgestoelte, en begint eene wrokkige rede, met doffe stem,
in het Vlaamsch. Onmiddellijk vangen door heel de Kamer de persoonlijke gesprekken
aan, zoodat het gonst als een biekorf op een schoonen Juliochtend. De heer Daens
zwaait een paar maal wanhopig met zijne armen, kruist deze daarop als een Napoleon
over zijne borst, keert zich daarna naar den voorzitter die, lusteloos, even op zijn
bureau tikt. Het helpt natuurlijk niet. En de heer Daens keert naar zijne plaats terug,
zeer bewust van het hopelooze in zijn toestand......
Als redenaar is de heer Harmignies al niet veel interessanter. Zijne - lovende ontleding der wet levert niets op, dat wij rechts nog niet zouden hebben gehoord.
Dan verleen ik maar liever onmiddellijk het woord aan den heer Masson, toonbeeld
van den Waalschen vechthaan, die maar rechtstreeks, zij het dan natuurlijk maar bij
tonge, den minister aanpakt.
‘De minister,’ betoogt hij, ‘heeft ons in zijne redevoering den indruk gegeven, dat
het er met de nieuwe wet om ging, de openbare school zooveel mogelijk te verdringen,
al beweert hij natuurlijk het tegendeel. Ik wil aan de oprechtheid van den minister
niet twijfelen. Maar hij zal toelaten dat ik zijne bevestigingen aan kontrool onderwerp.
Zoo beweert hij dat hij te Synghem belet heeft dat eene klasse der officieele school
zou afgeschaft worden. Uit ingewonnen inlichtingen blijkt dat de heer minister daar
nu juist niet prat op mag gaan. Dit enkele feitje zou dan toch ook niet opwegen tegen
deze niet-
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verzwegen bekentenis: de school moet goede kiezers kweeken. Zei de minister niet,
dat hij het over meisjesscholen niet hebben zou, omdat de vrouwen geen kiesrecht
hebben? De minister zwijgt over de meisjesscholen, eenvoudig omdat hij niet
bekennen wil ze onder zijne macht te hebben en te willen behouden. Wij weten het:
terwijl voor de onderwijzers 19 officiëele, en slechts een tiental andere kweekscholen
zijn, zijn er voor de onderwijzeressen 15 officieele normaalscholen, en meer dan 40
congreganistische. Daaruit het gevolg trekken, dat het onderwijs onzer dochters in
handen is van congreganistisch onderwijs, ligt voor de hand; er een enkel woord over
reppen, zou dit erkennen zijn. Daarom dan ook maar liever zwijgen. Wil een
gemeenteraad eene onderwijzeres aanstellen, dan blijft hem meestal niets over, dan
zich tot eene kweekelinge van de kloosternormaalscholen te richten. En zoo komt
het dat wij moeten vernemen, hoe een onderwijzer aan zijne leerlingen beval niet
aan hunne ouders te gehoorzamen, zoo dezen hen mochten verbieden ter kommunie
te gaan. Ziedaar hoe, volgens u, de school de voortzetting van den huiskring is!....
Ik weet wel: de minister heeft den onderwijzer verplaatst, omdat hij onpartijdig wil
schijnen. Maar wie weet heeft hij hem geene weddeverhooging toegestaan! Dit toont
genoeg aan, hoe ook het openbare onderwijs geklerikaliseerd is en wordt. Wilt gij
andere voorbeelden? Een Waalsch dorp vraagt de inrichting van eene gemengde
klasse. De minister staat toe, maar... vestigt de klasse in de kloosterschool. De
kloosterzuster, die er les gaf, wordt ziek. De gemeenteraad wil ze vervangen door
eene wereldlijke onderwijzeres.
De minister verzet er zich tegen. - Elders nog durft
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de minister niet benoemen wie hij wou: de gemeente was nu eenmaal vrijzinnig.
Maar wat laat hij gebeuren? Men sticht eene nieuwe school naast de officieele, en
plaatst er zoogenaamd ‘vrije’ leerkrachten in. Gij richt aldus rechtstreeksche
concurrentie in tegen de openbare scholen. Wat zal het gevolg hiervan zijn? De
schoolstrijd in de groote steden: de onderwerping aan het vrije onderwijs van het
platteland. - De heer Woeste heeft het zes en twintig jaar geleden al gezegd: de staat
moet buiten de school. Zoo niet openlijk, dan toch in het geniep en met standvastigheid
bestreeft de katholieke regeering dit einddoel. Al de officieele scholen bevolkt gij
met vriendjes van u. Gij hebt den moed niet van den heer Woeste, die het niet onder
stoelen of banken steekt, en verklaart: weg met de neutrale school! Wij hadden een
schijn van onzijdigheid met de wet van 1884; maar met de wet van 1895 doet de
godsdienst zijne officieele intrede in de school. Nu vraag ik aan den heer Woeste: is
het onderwijs tusschen 1884 en 1895 slechter geweest, dan sedert dien? Heeft het
verderfelijker gevolgen gehad, dan wij sedert 1895 vaststellen?... - Niemand minder
dan uw Godefroid Kurth heeft durven zeggen, dat de onzijdige scholen scholen van
haat zijn, scholen waar men niets dan atheïsten kweekt. Laat ons even nagaan in
hoeverre dit waar is te Bergen, eene der vrijzinnigste steden nochtans van het land.
Hewel, te Bergen wordt iederen dag een half uur gewijd aan godsdienstonderricht.
Ziedaar onze partijdigheid, de partijdigheid van vrijdenkers die door Kardinaal
Mercier allen dooreen voor misdadigers worden gescholden!.... Wij zeggen het uit
volle overtuiging: de atheïstische school bestaat in België niet.
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Zelfs in onze scholen worden de werken van den heer Kurth gebruikt. En er wordt
toegelaten, dat de leeraar in den godsdienst er den lof van de katholieke kerk zingt.
Ziedaar in hoeverre onze scholen atheïstisch zijn!’
- Tot dusverre de heer Masson, die morgen zijne redevoering, die overstroomt van
‘verve’, voortzetten zal.
Ik ook.
N.R.C., 2 November 1913.
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‘Istar’
Brussel, 30 October.
Wij hebben met onzen Muntschouwburg aan het buitenland al heel weinig te benijden:
samenstelling van het gezelschap en zelfs van het repertorium, zij staan boven het
peil van wat men verwachten zou in een, per slot van rekening klein land. Onze opera
staat in den vreemde goed aangeschreven. Parijs ontneemt ons meer dan eens onze
zangeressen en zangers, en stuurt ons minstens twee- driemaal in 't jaar zijne critici
toe tot bijwonen van ‘premières’. Meer: het is het buitenland dat eerder ons,
Brusselsche Belgen, iets te benijden zou hebben, en ik zeg u maar onmiddellijk wat
dit is.
Het is eerst en vooral, dat sedert ruim tien jaar de Muntschouwburg er op uit is,
het klassieke en romantieke repertorium door model-uitvoeringen weer in eere te
herstellen. Hij verschafte ons het genot van Glück-reeksen, waarvan de laatste, nu
vijf jaren geleden, met Mevrouw Croiza, onvergetelijk is. Hij dorst het verder aan,
de dramatische werken van Berlioz, die zoo zelden, zelfs in Frankrijk, uitgevoerd
worden, ten tooneele te voeren; en zoo mochten wij ‘La Damnation de Faust’
toejuichen, en zelfs, in één enkelen dag, zooals 's Meesters vurigen wensch was en
wat nergens nog was gebeurd, de twee deelen van ‘Les Troyens’, de grootste dubbele
epische opera.
Hoewel zeldzaam, hadden deze praestaties echter toch niets eigenaardigs. Zoo
niet in Frankrijk, kan men ze zich goed voorstellen in Duitschland; al komt intusschen
den Muntschouwburg de eer toe ze in België - ik herhaal:
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een klein land - te hebben aangedurfd... Er is echter meer, dat wél degelijk eigenaardig
is. Het is, dat de Muntschouwburg er herhaald naar gestreefd heeft, oratorio's, als
oratorio gedacht, plastisch voor te stellen, en dit, naar alle waarschijnlijkheid, ten
gevolge van den grooten bijval die werken als ‘La Prise de Troie’ en ‘Les Troyens
à Carthage’, anders toch ook niet zoo heel dramatisch-werkende scheppingen, bij
ons publiek genieten mochten.
Want het begon met ‘L'Enfance du Christ’, eveneens van Berlioz. In eene prachtige
opvolging van ‘tableaux vivants’, ontworpen door niemand minder dan den
smaakvollen teekenaar Fernand Khnopff, werd, tot geneuchte van oog en oor, en bij
uitnemende vertolking van zangers en orkestrale krachten, het oratorio in beeld
gebracht. Enkele maanden daarop werd dramatisch-drastischen vorm gegeven aan
het oratorio, dat Vincent d'Indy ontleend had aan ‘Das Lied von der Glocke’, en toen
mochten wij vaststellen hoe de belangrijke koren, die heel het werk dragen, aldus en
onder deze nieuwe voorstelling prachtig tot hun recht kwamen. En nu is het met een
ander werk van Vincent d'Indy - een meester die heel wat aan den Muntschouwburg,
waar zijn ‘Fervaal’ en zijn ‘Etranger’ voor het eerst werden opgevoerd, te danken
heeft - nu is het met ‘Istar’ dat het experiment der ‘verbeelde’, der zichtbaar-gemaakte,
hoewel slechts als oorgenot bedoelde muziek wordt voortgezet.
‘Istar’ is, in de bedoeling van den componist, eene ‘suite de variations
symphoniques’,. Het is louter-or-kestraal werk. Het kon dus alleen choregraphisch,
beter nog kallistenisch worden op de planken gebracht. Hierin
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was het voorafgegaan geweest, verleden jaar door ‘Le spectre de la rose’, eene suite
van Weber, geïnspireerd op een gedicht van Heine, en symphonisch bewerkt door
Berlioz. Toen kregen wij, terwijl schoone muziek ons streelen kwam, heerlijke
Oostersche visioenen te bewonderen. De poging - die trouwens haar oorsprong heeft
in de Russische balletten - werd dezer dagen hernieuwd met ‘Istar’. En ik kan u geen
beteren raad geven, dan dit naar Brussel te komen zien.
‘Istar’ is, gij weet het misschien, eene buitengewoonschoone parituur.
Programma-muziek, in dezen zin, dat zij berust op eene Indische legende, die juist
dezelfde is als die van Orpheus.... maar omgekeerd. Istar, namelijk, is eene jonge
dochter die op zoek gaat naar haar bruidegom. Dat loopt nu juist niet op rolletjes:
voor zij aankomt en den jongen in de oogen mag zien moet zij door zeven poorten,
en telkens de wachters van deze vermurwen. Telkens ontnemen zij haar een
kleedingsstuk: eerst hare tiara, dan haar bovenkleed, enz..., totdat zij, aan de poort
nummer zeven gekomen,.... niets meer af te leggen heeft dan haar schaamtegevoel.
En aldus kan zij in de armen vallen van den welbeminde, die blijkbaar niet beter
vraagt.
Programma-muziek dus, deze ‘Variations symphoniques’, en nochtans van de
zuiverste muziek, die men zich denken kan, en die berust op een geniale gedachte.
- Als men van ‘variations’ spreekt, dan denkt men onmiddellijk aan steeds stijgende
verwikkeling; de toondichter gaat uit van een enkelvoudig thema, om het door de
middelen die de muzikale techniek hem aanbiedt, op te smukken. Nu heeft Vincent
d'Indy juist andersom gedaan. Van een zeer verwik-
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kelde samenstelling komt hij, geleidelijk, tot het enkelvoudige. Het genie ligt hierin
dat zijne muziek Istar, de eerste rijk-opgetooide Istar, van poort tot poort - deze zijn
in de partituur tot vier herleid - volgt, en zich met haar van een of meer ornamenteele
bestanddeelen ontdoet, zoodat het hoofdthema - de nadering tot den geliefde - steeds
duidelijker wordt, en eindelijk uitstraalt in volle, naakte klaarte. En nu gebeurt het,
dat het inzicht van een componist in deze door de kallisthemie wonderbaar wordt
gediend. ‘Istar’, in de concertzaal uitgevoerd, kan nooit de evidentie van bedoelingen
bereiken, als aldus onder gezichtsvorm gebracht.
Trouwens, de ensceneering is in de Muntschouwburg schitterend en toch sober
genoeg om niet alle aandacht van de muziek af te leiden. Wie anders niet gaarne
eene kunstuiting van haar doel ziet afgewend - en ik ben onder dezen - moet zich
hier neerleggen bij de vaststelling: de choregraphie dient hier waarlijk de symphonie.
Voor bezorgde huismoeders moet hieraan toegevoegd dat de danseres, die Istar
verbeeldt, bij het uitkleeden lang niet zoover gaat als in de Indische legende wordt
aangegeven. ‘La jeune fille y peut donc conduire sa mère’, gelijk Boileau zou hebben
gezegd....
N.R.C., 3 November 1913.
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De schoolwet
XII
Brussel, 31 October.
En Masson vervolgde:
‘Ik heb u duidelijk bewezen dat van eene atheïstische school in België geen spraak
kan zijn. In onze handboeken wordt zelfs de Inquisitie niet afgekeurd. Zoodat men
kan zeggen dat onze gemeentescholen, ook in de groote vrijzinnige steden, doorgaans
de katholieke kerk gunstig gezind zijn. Men verwijt ons, dat in een schooloptocht
kinderen roode en blauwe vlaggetjes zouden hebben gezwaaid! Dit kan echter tegen
ons niet aangevoerd: wij hadden de kinderen daartoe geenszins opgestookt. - Neen,
neen, onze scholen zijn niet ongodsdienstig; gij zorgt er trouwens voor, dat zij het
niet zouden worden. De familievader heeft volgens de wet het recht, zijn kind van
den godsdienstleergang te ontslaan. Waagt hij het echter van dat recht gebruik te
maken, dan stelt hij zich bloot aan uwe vervolgingen... 't Eenige wat wij doen: de
vrijheid van het onderwijs, gesteund op de vrijheid van geweten, trachten te
verzekeren. terwijl gij, daartegenover, de konfessioneele school, en geen andere stelt.
Dit is, natuurlijk, uw recht. Maar wat uw recht niet is: ons te dwingen die school te
betalen. Want, zoo wij uwe school subsidieeren, dan kunnen wij eischen dat gij
collectivistische scholen subsidieeren zoudt, - en dat zult gij nooit doen. Waarheid
is: gij wilt alles voor uzelf, voor uwe aanneembare scholen,... waar gij ons niet eens
het lijstje der gebruikte schoolboeken van overleggen durft. Want in die

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 6. Nieuwe Rotterdamsche Courant januari 1913 - november 1913

642
boeken wordt niet dan haat aangepredikt. Nu beroept de heer Woeste zich wel op de
vrijheid van onderricht, om ze te verdedigen, - al is hij daar blijkbaar niet eens in
met den minister, die zich verontschuldigt door te beweren dat hij nooit door zijn
schoolopzieners hieromtrent werd ingelicht. Besloot de minister er echter toe, 't
gebruik van dergelijke boeken te verbieden, dan kreeg hij heel het Belgische bisdom
op zijn nek. Hij zal er zich dan ook wel voor wachten... - Uw ontwerp verbetert, zegt
gij, het lot der leerkrachten. Ik wensch niet beter, dan dat de vrije onderwijzers eene
evengroote bezoldiging als de gemeente-onderwijzers zouden genieten,... op
voorwaarde dat ik ze niet betalen moet. Dat de klerikalen hun klerikale onderwijzers
onderhouden: het is maar billijk, en de heer Woeste heeft het in 1895 zelf erkend,
toen hij schreef dat wedde en pensioen van vrije onderwijzers niet ten laste van den
staat konden komen.
Wij, liberalen, kunnen geen onderwijzers betalen waar wij niets aan te zeggen
hebben. Het is al mooi genoeg, dat wij geestelijke ambtenaars onderhouden, die ons
geen rekening te geven hebben. Geen geld, waar wij geen kontrool hebben!.... - Daar
blijft nog uw edelmoedig geschenk: de leerplicht. Woeste heeft hem steeds hardnekkig
bevochten. Nu is hij er ineens voorstander van. Maar mits vrijheid voor den huisvader.
Als ik u dat woord vrijheid hoor uitspreken, kan ik mij nooit houden van lachen. Gij
schermt ermeê, alsof het een hoogst-eigen schat was, dien wij u willen ontfutselen.
Wat wil echter uwe vrijheid zeggen? De encykliek van 1875 zegt het: de staat heeft
tot plicht, alle aanslag op den katholieken godsdienst te beteugelen; en een priester
voegt er aan toe, dat de
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katholieken tot plicht hebben, de moderne vrijheden te bestrijden en desnoods af te
schaffen. Ziedaar, hoe gij de vrijheid verstaat: zij is dan ook uit uwe scholen gebannen.
Gelooven, niet discussieeren ziedaar uwe leer. En zulk negatief begrip der vrijheid
stelt gij als conditie sine qua non om ons leerplicht toe te kennen; gij plaatst ons voor
het dilemma: of het behoud van het openbare onderwijs en dan géén leerplicht, of
de alleenheerschappij van het vrije onderwijs mét leerplicht. Welnu: wij verliezen
dan nog het eerste! Gij hebt geen ander doel dan ons te berooven van ons geld en
van onze gewetensvrijheid. Ik verzeker u, dat wij uw plan doorzien hebben, en er
ons niet toe zullen leenen!’
L'orateur reçoit les félicitations de ses amis politiques.
En het is Frans van Cauwelaert, die hem opvolgt.
Hij doet nauwelijks zijn mond open, of verwekt storm. Want hij spreekt Vlaamsch,
en dat kunnen sommige Kamerleden niet lijden. ‘Hoe kan ik antwoorden, als ik niet
versta!’ roept Royer. ‘Wij zullen Waalsch praten!’, gilt Cavrot. Van Cauwelaert laat
zich uit zijn lood niet slaan, en verdedigt het ontwerp.
‘Wij treden de wet bij en willen ze gestemd zien’, zegt hij, ‘omdat zij de vrijheid
van den familievader verzekert!’
‘Dan toch niet die van den niet-katholieken familievader!’ onderbreekt hem Franck.
‘Overal, in Duitschland, wordt godsdienstonderricht gegeven’, betoogt verder de
redenaar.
‘Ja’, repliceert Franck, ‘maar al de onderwijskrachten komen er uit
staatskweekscholen!’
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‘In uwe scholen’, gaat Van Cauwelaert voort, ‘oefent men drukking uit op het geweten
der ouders. Te Antwerpen wijzen politieke kringen op de voordeelen die zij genieten
door hunne kinders naar de stadsscholen te zenden.’
‘Maar intusschen’, wederwoordt Franck, ‘verstrekt de stad toelagen aan de
katholieke schoolkolonies!’
‘Ja!’, aldus weer Van Cauwelaert, ‘en zij verleent ook subsidies aan een théâtre
des Variétés, terwijl de vrije scholen niets krijgen.’
‘Stuur uwe kinderen naar de gemeentescholen: ieders opinie wordt er geëerbiedigd!’
antwoordt hem Augusteyns.
‘Alsof schoolneutraliteit, alsof onzijdigheid in het onderwijs mogelijk was!’
vervolgt Van Cauwelaert....
En aldus zet men de bespreking der wet voort.
Men zal tot Dinsdag verder doen.
Men zal ze nog lange dagen aanhouden, vrees ik.
Terwijl ik aan u de vrees laat, nog vele verslagen van mij te zullen moeten slikken....
N.R.C., 3 November 1913.
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Tusschenin
Brussel, 2 November.
Een philosoof houdt mij vanmiddag, in den wemelenden motregen, bij den bovensten
knoop van mijn leeuwenhuidkleurigen overjas staande. Bij definitie is deze philosoof
een vrije geest, ik bedoel: een onafhankelijke geest. Eveneens bij definitie kent hij
geene hartstochten, verkiest althans ze niet te kennen, dan gefiltreerd door de hoogere
ordonnantie van zijn geest. Ik verhaast mij te zeggen, dat hij in België eene
uitzondering is. Wij, Belgen, zijn menschen die doorgaans alleen aan onze hartstochten
gehoorzamen, - hetgeen prachtig zou zijn, indien niet elke geestelijke
vooringenomenheid bij ons hartstocht werd. Wij kennen de scheidslijn niet, die
physiologisch impuls onder kontrool van schiftend intellekt stelt - en omgekeerd. Of
beter: wij zijn in beschaving nog niet ver genoeg - enkelen niet te na gesproken - om
te genieten al de gelouterde geneuchten van geestelijke emotie. Wij kunnen - de
meesten onder ons kunnen - zich geen denkbeeld geven van eene doorvoelde gedachte,
zonder die gedachte te verlagen tot een brutalen eisch, haast des vleesches; of zonder
een doordacht gevoel te verteren in het vuur eener logica, die er slechts een armzalig
geraamte van over laat (en deze laatsten zijn dan nog de edelsten).
Mijn philosoof nu behoort tot de uitverkorenen, die evenwicht weten te houden.
Hij kan alle gevoel doordenken, hij vermag alle gedachte te doorvoelen. Daarom
noemt hij zich, niet zonder recht, een onafhankelijk man. Hij heeft zich, sedert jaren,
losgemaakt van al de ‘kringen’ -
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gij moogt het woord opvatten in al de beteekenissen dat het hebben kan -, die in
België eene nationale instelling zijn. Van het oogenblik, dat hij tot bewustzijn is
gekomen van wat een menschelijk geweten is - het was om de jaren 1893-'96, heeft
hij de noodzakelijkheid gevoeld, niets te zullen aanvaarden als een wet, dat niet in
overeenstemming was, eerst met zijne eigene moreele inzichten, daarna met de
nooden van zijne, helaas onbegrijpende omgeving. Hij kwam toen reeds, - hij die
het twintigste jaar nog niet had bereikt, - tot de slotsom: de wetten zullen niets
verbeteren; alleen onze geestelijke gehalte, de algemeene geestelijke gehalte van de
gemeenschap kan beterschap brengen.....
Er zijn haast twintig jaar overheen gegaan, sedert deze philosoof aldus dacht. En
helaas, het leven heeft van hem toegevingen geëischt. Hij is tegenover eigene idealen
twijfelziek geworden. En de menschen - vooral de politici, waarmede hij, vanwege
zijn maatschappelijken stand, soms om te gaan had - haalden hem soms wel neêr
van het outer, waar hij zich zelf geplaatst had tot moreel-geestelijke zelf-aanbidding.
Die menschen was hij trouwens dankbaar. Een oogenblik konden zij hem doen
twijfelen aan zijne eigene inzichten, en dat was hem een grooten dienst bewijzen,
maar anderdeels putte hij in hun onbegrijpende afkeuring, de kracht, zich-zelf aan
een steeds herhaald gewetens-onderzoek te onderwerpen.... dat telkens als een
wipplank werkte: telkens maar weêr naar de, soms duizelingwekkende, en bijna
steeds bangmakende hoogten (en de daarmeê-overeenstemmende laagten) van het
Onafhankelijkheidsgevoel....
‘Dit is’, zult gij mij zeggen, mevrouw, ‘eene inleiding
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van belang!’ - Van belang: ik erken het. Te meer daar het u het discours van mijn
philosoof, zooals hij mij vanmiddag, in den wemelenden motregen, toesprak, verklaren
moet. Hij, namelijk, zei:
‘Jongeling’ zei hij, ‘ik bezit geen anderen rijkdom dan mijn glimlach over mijn
eigen ernst. En daar ik mij vandaag bijzonder ernstig gevoel, glimlach ik dan ook
bijzonder... Ik doe meê aan schoolwetsdiscussie, althans binnenin mij. Ik lees
zorgvuldig al de argumenten pro en contra de wet-Poullet. En zoowaar: ik glimlach
buitenmate (achter mijn zakdoek wel te verstaan, want het is allicht gevaarlijk voor
de overige Belgen, dat zij het zien zouden). Ik glimlach vooral, omdat men
legifereeren wil om iets, dat feitelijk niet bestaat. Het princiep der wet is: leerplicht.
Maar dan zou men het er toch moeten eens worden over, wat nu eigenlijk onderwijs
en opleiding der kinderen is. Niet alleen in zake godsdienst - daar alleen ging het
tegenwoordig in de bespreking der laatste veertien dagen om - maar in zake alles.
Want ik ben tot de slotsom gekomen, na wat rechts als links, door mannen die
goedgedocumenteerd zijn en van dewelke ik niet onderstellen wil dat zij leugenaars
zouden zijn, - ik ben tot de slotsom gekomen, dat men, voor alles, nu maar eens
moest overgaan, voor men den eisch van het diploma bij elken onderwijzer, voor
men vergen ga dat elke leeraar Belg zij, voor men den minsten koewachter oplegge,
school te gaan (wat voor een koewachter een marteling moet zijn, waar ik misschien
meer onder lijd dan hij zelf) - dat men, zeg ik, moest overgaan tot het inorde-brengen
van een leerplan, een deugdelijk leerplan, een pleizierig leerplan, een leerplan waar
de kinderen
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iets aan hebben voor heel hun leven.
Officiëele scholen, aangenomen scholen, aanneembare scholen: zij worden door
de nieuwe wet op gelijken voet gesteld, overmits hetzelfde programma wordt gevolgd
en aan staatskontrool onderworpen. En dat zou nu heel mooi zijn, als bij dat al het
onderwijs-zelf in het oog werd gehouden; indien voor een degelijk, een werkelijk-goed
programma werd gezorgd. En dat programma is erbarmlijk. - Ik heb langen tijd
gewoond in een Vlaamsch dorpje, waar twee meisjesscholen waren. Eene
gemeenteschool... die bestuurd werd door zustertjes. En eene ‘vrije’ school die, bij
uitzondering, geleid werd door eene liberale dame. Op beide scholen, het dient gezeid,
was het onderricht even goed. De onderwijskrachten stonden op de kloosterschool
niet beneden die van de wereldsche. Maar de geest, waarin de meisjes opgeleid
werden, verschilde: de kloosterschool kweekte nogal-kwezelachtige boerinnetjes,
terwijl de andere hare leerlingen opleidde tot kamenier en zelfs tot keukenmeid in
de groote stad. Hetgeen niet belette, dat de kinderen van bij de zusterkens zich even
slecht gedroegen als die van de andere school, als de tijd gekomen was dat zij den
drang naar het moederschap gevoelden, en dat de meisjes van de liberale school
vroom bleven, als dit nu werkelijk in hun aard lag. - Schoolneutraliteit immers, niet
meer dan konfessioneel onderwijs kunnen op tegen de Zede. Ik spreek Zede uit met
een hoofdletter. Die Zede is in Vlaanderen sedert den heiligen Amandus en Livinus
katholiek. Zij is onafhankelijker in Wallonië, in dezen zin dat de orthodoxie er
afgeweken is. Er bestaat trouwens een verschil tusschen den geloofsdrang der
Vlamingen en den kritischen zin der Walen, die
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door geen wet te regelen is. Daarom juist is het verkeerd, zoo van rechts als van links,
heel de nieuwe schoolwet te herleiden tot eene discussie over school-neutraliteit of
konfessioneel onderwijs. De geest is in Vlaanderen godsdienstig; in Wallonië is hij
sceptisch.
En in de groote steden, zoo van Wallonië als van Vlaanderen, is hij doorgaans
neutraal. Waaruit volgt, dat men er vooral voor zou moeten zorgen, een
uitsluitend-leerprogramma vast te stellen, dat zich met ethische gezindheden niet
bezig houdt.... Het is natuurlijk te laat geworden, om de wet te wijzigen, zelfs bij
amendementen, in den zin dien ik hier aangeven wil. Maar zou het, ter eere der
katholieke regeering, niet veel eenvoudiger zijn geweest, geheel de Kamer te
vereenigen op het voorstel: Leerplicht wordt ingevoerd; Vierde graad wordt ingevoerd;
Gelijke vereischten voor alle leerkrachten worden ingevoerd; Medisch toezicht voor
alle scholen word ingevoerd; Enzoovoort. En daarna, als dit alles, door iedereen
principieel zou zijn bijgetreden, eene toepassingswet voorgesteld.... waar natuurlijk
tot in het oneindige zou kunnen over getwist, maar die de, door ieder bijgetredene
beginselen, in elk geval zou hebben gevrijwaard?... Zulke oplossing, ik erken het,
was voor het oogenblik in België onmogelijk: wij zijn nu eenmaal niet eerlijk en
onafhankelijk genoeg, om onze beginselen van alle smetten vrij te houden. En ook
niet om de toekomst van ons volk te vrijwaren, door het een zakelijk, probaat en
modern onderwijs, zooals het door de moderne paedologische wetenschap wordt
aangegeven, te laten genieten. Het onderricht in den godsdienst kan zulke algemeene
opleiding niet in den weg staan: de wet van 1895 staat er borg voor, en...
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de algemeene geest der streek, waar het onderwijs gegeven wordt, bepaalt de dracht
ervan. Laat ons eerst en vooral degelijke kennis aankweeken; laat ons, beter nog,
zuivere gewetens aanfokken; laat ons geestelijk goede menschen teelen. De godsdienst
kan daarbij groote diensten bewijzen. Maar de algemeene zedelijkheid, die een
algemeenen ‘état d'esprit et de coeur’ wekt, volgens de streek nog meer. ‘Tout est
question de latitude’, zei een Fransch man, en wij moeten alle acclimateering
bevorderen. Maar in welken zin ook forceeren, mogen wij niet. Dit brengt geene
onzijdigheid meê: wij moeten alle moreele mogelijkheden bij het kind vrijwaren, en
zelfs de meest mystieke.
Maar zelfs mystiek berust op grondige kennis, of bestaat niet. Laat ons onze
kinderen wapenen met eenvoudige, maar grondige kennis, die hun alle wegen opent.
Is dit het geval, zoo in het officiëele als in het vrije onderwijs? Helaas neen. Leerplicht, mits gericht naar een vast doel langs rechte wegen, is hierbij hoofdzaak.
Praktisch kan inleiding tot beroepsopleiding, zooals in de wet voorgeschreven, van
groot nut zijn. Leveren nu de onderwijskrachten voldoende waarborgen op aan kennis
en onpartijdigheid; wordt hun op het hart gedrukt dat zij eerst en vooral klaarziende
menschen hebben te vormen; menschen die geene afhankelijkheid kennen buiten
hun geweten, menschen die zich binnen vaste beginselen het perk hunner geestelijke
vrijheid hebben afgebakend zoo, dat zij er het juiste gehalte van de hun-toekomende
vrijheid in vinden: dan....’
Mijn vriend de philosoof zweeg ineens. Het was alsof hem in zijne keel iets belette
te spreken. Maar tezelf-
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der tijd stonden zijne oogen vol van de sterretjes der oolijkheid.
Zoodat ik hem nauwelijks dorst te zeggen dat hij van de eigenlijke schoolwet toch
wel eenigszins afgeweken was....
N.R.C., 4 November 1913.
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De schoolwet
XIII
Brussel, 4 November.
‘Er zijn in het land’, riep gisteren Vandervelde in eene socialistische meeting uit
‘honderden duizenden liberale en socialistische vrijdenkers; welnu, slechts enkele
honderden daarvan ontslaan hunne kinderen van het godsdienstige onderwijs, zooals
de wet van 1895 hun toelaat.’ Dit is inderdaad een feit van de grootste beteekenis in
België: terwijl de katholieke ouders stelselmatig en tuchtbewust hunne kinderen naar
de konfessioneele school zenden, heerscht onder de vrijzinnigen eene onbegrijpelijke
onverschilligheid. De geloovige gezinnen laten zich, inzake onderwijs, leiden door
wie zij in deze bevoegd achten. De vrijdenkers zien naar zulke bevoegdheid niet uit,
of beter, zelfs al heel weinig bevoegd, sturen zij hunne kinderen naar de
gemeenteschool, zonder zich verder te bekommeren wat op die school gebeurt. Zoo
echte schoolneutraliteit dan ook zoo weinig bestaat, dan is dat zeker aan deze ouders
te wijten, op wier onverschilligheid de kerk haar onderwijsmonopolium bouwt, hierin
zeer dikwijls geholpen door de moeders, die, godsdienstig gebleven, de geestelijke
leiding der kinders uit de handen van den vader nemen.
Heden kwam Vandervelde op deze aanklacht terug: ‘Terwijl men het ons
onmogelijk maakt, zoo financieel als moreel, scholen in het leven te roepen naar
onze eigen inzichten,’ zei hij, ‘zien wij het hoogere onderwijs tot zelfs op de
universiteit te Brussel toegevingen doen,
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en liberale ouders hunne kinderen naar katholieke middelbare scholen sturen. Met
het lager onderwijs is het, gij weet het, nog veel slechter gesteld: daar is de kerk
feitelijk meester, bijna overal. Daar hebben de opvolgenlijke wetten voor gezorgd.
Een ding moest nog bij wette geregeld: de geldkwestie. De klerikalen wilden hunne
scholen niet langer zelf betalen: daar was immers de staat voor. Heel de onderhavige
wet is niets anders, dan de regeling van dit vraagstuk. Gij biedt ons in de plaats
leerplicht aan. Wij aanvaarden. Maar willen van geen transactie weten waar het geldt
wereldsch kosteloos onderwijs. Het eerste verwerpt gij; het tweede staat gij slechts
gedeeltelijk toe. Gij geeft ons, zegt gij verder, den vierden graad. Ik erken het
eveneens. Maar ook hier blijf ik, evenals bij uw leerplicht, evenals bij uw
kosteloosheid, sceptisch. Want voor leerplicht biedt gij geene andere sanctie dan...
den gendarm; uwe kosteloosheid zal niet verder strekken dan het beschikbare geld
in uwe kas; en uw vierden graad zal waarschijnlijk niet meer dan eene parodie zijn,
vermits hij door niets voorbereid is... Laat ons nu even spreken over de leerkrachten.
Het is onwaar dat het getal congreganisten in onze scholen verminderd zijn: de
katholieke onderwijzers klagen genoeg hierover. Trouwens, wat kan het ons schelen,
of uw onderricht gegeven wordt door geestelijken of door leeken, daar deze laatsten
niet dan uwe politieke agenten zijn!... Men schermt hier heel wat met dat woord
schoolonzijdigheid.
Ik hou niet van het woord neutraliteit; ik ben een strijder. Maar wat ik op school
wil: vrede en liefde; en daarom moet al wat tot tweedracht leiden kan, vermeden
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en geweerd. Trouwens, ik geloof niet dat onzijdigheid noodzakelijk ongodsdienstig
moet zijn. Zij sluit den godsdienstzin niet uit; ook wordt zij, b.v., in Amerika door
overtuigde katholieken aanvaard. Zoo ook in Engeland. In België stuit het princiep
op talrijke argumenten af. De heer Woeste vreest dat zij tot demoralisatie leidt; de
heer Poullet meent dat zij verraad is tegen de beginselen. Laat ons zien, wat die
opwerpingen waard zijn. Men beweert dat in Frankrijk de criminaliteit is aangegroeid
naarmate de scholen minder godsdienstig werden. Maar de statistieken bewijzen dat
die criminaliteit vermindert, en niet grooter is dan, b.v. in Duitschland en in
Oostenrijk, waar het confessioneel onderwijs heer en meester is. De toestand is
trouwens dezelfde in alle landen; in Engeland is de criminaliteit het meest afgenomen
sedert de oeconomische voorwaarden er verbeterd zijn. Verder bewijst een professor
van de Alma Mater te Leuven, dat de criminaliteit in Vlaanderen grooter is dan in
Wallonië: ik laat aan u-zelf over, de gevolgen te trekken... Het argument-Poullet
luidt: neutraal onderwijs is onvereenigbaar met godsdienstige beginselen. Dit spreek
ik tegen. Stellen wij de vraag in feite, dan constateeren wij dat op de neutrale school
bij het onderwijs van vakken als geschiedenis, burgerlijke plichten, enz., de vakken
dus waar onzijdigheid het moeilijkst om behouden is, steeds de geest der meerderheid
wordt gevolgd. En wie is meerderheid in den lande? Gij!... Waarheid is, dat heel het
Belgische onderwijs met religiositeit doortrokken is, tot op de gemeentescholen toe
van bijna-uitsluitend vrijzinnige voorsteden van Brussel, als zijn Elsene en Anderlecht.
Waarachtig, gij zijt het niet, die klagen moogt:
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wij hebben er meer recht toe, dan gij! - Ik weet wel: gij eischt van de leerlingen meer
dan godsdienstigheid: gij wilt strijdend geloof. Maar hebt gij dan uwe vrije scholen
niet meer, waar daar in voldoende mate voor gezorgd wordt? Och, wij weten het
wel: wat gij hebben wilt: heel het openbaar onderwijs met uwe principes drenken;
gij wilt anders niet meer dan confessioneele scholen!... Gij beroept u hierbij op de
vrijheid van de huisvaders.
Indien gij maar eenigszins logisch waart, dan zoudt gij aan al de huisvaders het
middel moeten verschaffen, hunne kinderen te sturen naar scholen die aan hunne
inzichten beantwoorden. Elke groep zoudt gij voldoende toelagen moeten verstrekken,
om haar toe te laten de school op te richten die haar ideaal verwezenlijkt. Maar dit
zult gij niet doen, natuurlijk.... - De overgroote meerderheid der schoolkinderen
geniet godsdienstonderricht. De helft trouwens gaat op vrije scholen. In een land,
waar een miljoen kiezers links stemmen, zijn slechts tien ten honderd der kinderen
ontslagen van den godsdienstleergang. Daartoe helpt niet alleen drukking: daar zijn
de vrouwen en daar is eene, trouwens eerbiedwaardige, traditie. Zoo eerbiedwaardig,
dat eene regeering van links zeker aan de gemeenten de vrijheid zou laten, een
leergang in den godsdienst op de officiëele scholen in te richten. Ik heb zelfs de
overtuiging, dat een linkerministerie zelfs de toelagen aan het vrij onderwijs zou
behouden. Maar wat het eerst en vooral zou eischen: waarborgen. Die kontrool, gij
weigert ze ons. Daarom weigeren wij u onze stem. Want onverdeeld vertrouwen
kunnen wij in uwe scholen niet stellen: wij kennen te goed, al is
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het ondanks u, de boeken die men er gebruikt. Wij weten te goed - wij hebben
onweerlegbare bewijzen - van welken geest er het onderwijs is doordrongen. En gij
zoudt eischen dat wij, die in uwe scholen door de modder worden getrokken, zulke
scholen zouden betalen?!..... De tijd is gekomen, hardnekkigen weerstand te bieden
aan den stormloop der kerk. Wij weten dat thans eene vlaag van mysticisme over de
wereld waait. Het moet voor ons een spoorslag zijn om het beginsel te verdedigen,
dat ons het dierbaarst is: de schoollaïciteit. Gij zaait verdeeldheid en haat. Wij, we
willen vrijheid!’
Aldus de, zeer toegejuichte, Vandervelde.
N.R.C., 6 November 1913

XIV
Brussel, 5 November.
Eene vergadering, die niet meer was dan een vergaderingetje. - Feitelijk begint men
er genoeg van te krijgen. Men doet zijn best, het land wakker te schudden; maar heel
gemakkelijk gaat het niet. Twee jaar geleden had de schoolkwestie als ruggesteun
den eisch van algemeen kiesrecht. Kiesrecht is tegenwoordig... gecommissioneerd.
Wij hebben het alleen nog over schoolplicht. Helaas, het dient bekend: in België
blijft men doorgaans koud voor al wat de intellectueele beteekenis der natie betreft.
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Herinnert u maar wat Vandervelde gisteren over die onverschilligheid zei, en wat
maar al te waar is... Daarom is er zoo weinig geestdrift onder het publiek - tenzij op
partijmeetings, zoo van rechts als van links, waar men heen gaat met voorbedachten
rade, toe te juichen of te jouwen. Het is de koorts niet der groote gebeurtenissen. En
zelfs in de Kamer, onder die eeuwige babbelaars van volksvertegenwoordigers, vindt
men dat de algemeene discussie toch al lang geduurd heeft.
Vandaag vond de heer Woeste het raadzaam, eene tweede redevoering af te steken.
‘Ik ben uw mikpunt,’ zei hij, ‘maar uwe pijlen treffen mij niet. Daarvoor zijn zij te
slap geschoten. Tegenover onze schoolwet kunt gij niets plaatsen dan uw
godsdiensthaat. En daarom is heel deze discussie schelden geworden. Gij kunt niet
gematigd zijn. En daarom is het land tegen u. Gij wilt geene andere school kennen
dan de wereldsche, de ongodsdienstige, in naam der vrije gedachte. Mooi woord!
Alsof ook onze gedachte niet vrij was, alsof ook wij onze nationale vrijheden niet
verdedigden, hoezeer wij ook onderworpen zonen wezen der Kerk. Ik heb u trouwens
gewezen op de vruchten die de onzijdige school in Frankrijk afwerpt. Gij werpt mij
de Belgische criminaliteit tusschen de beenen. Ik antwoord: ernstige vergelijkende
statistieken heeft men nog niet opgemaakt. Zoo de criminaliteit grooter is in
Vlaanderen, 't is dat de Vlaming gaarne vecht. Daartegenover staat, dat hij veel meer
dan de Waal gehecht is aan het huisgezin, dus zedelijker mag heeten... Gij wilt dus
zuiver wereldsch onderwijs en weigert steun aan de vrije scholen, omdat gij er geen
toezicht over hebt. Uw toezicht zou echter weldra verdrukking worden, en daarom
zijn wij
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op onze hoede... De wet, zooals ze thans bestaat, kan inderdaad geheel konfessioneel
onderwijs ten gevolge hebben. Dit hangt echter geheel van de huisvaders af, en gij
weet het. Zoo de huisvaders hunne kinderen van den godsdienstleergang niet ontslaan,
dan is dat niet onze schuld. Waarheid is, de ouders hebben geen vertrouwen in u,
vermits zij hunne kinderen sturen naar onze scholen. Gij zegt: gij wilt ons geld voor
de kerkelijke genootschappen. Ik antwoord: wij vragen uw geld voor de kinderen,
die door de ouders naar onze scholen worden gestuurd. In uw haat tegen de kerk,
zoudt gij wel een soort tegenkerk willen stichten. Wij zullen dit nooit aannemen, en
dit is de rechtvaardiging van onze houding.’
... Félicitations de ses amis politiques. En toen kwam de heer Persoons aan het
woord. Hij zegt: ‘De heer Woeste heeft de godsdienstige zijde der wet op haast
brutale wijze verdedigd: het toont genoeg aan dat uw eenig ideaal is: klerikaal
onderwijs. En klerikaal onderwijs beteekent: schijnheiligheid tot hoofddeugd
verheven, laster en vervolging tot gewone middelen gebruikt, en banvloek tegen al
wat niet katholiek is. Gij geeft ons heden wat gij ons altijd geweigerd hebt: leerplicht.
Maar de heer Woeste heeft er geen woord van gerept. En minister Poullet is hem
bijgetreden alleen ten bate der vrije scholen. Trouwens de schoolverplichting wordt
door niets gesteund. Om uwe mildheid voor de vrije scholen te rechtvaardigen wijst
gij er op, dat zij het talrijkst zijn. Dat zijn ze inderdaad. Maar men vergelijke maar
even hunne leerlingen met deze der openbare scholen! Vlaanderen, waar uw onderwijs
den baas speelt, is het land der onwetendheid, der tuberculose, der kindersterfte. Uw
onderwijs is er

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 6. Nieuwe Rotterdamsche Courant januari 1913 - november 1913

659
de schuld van alle sociale ellende. Ja, gij biedt ons den vierden graad aan, en de
medische schoolinspectie, en de kosteloosheid. Maar tevens is uwe wet reactionair.
En daarom zijn mij uwe geschenken zoo verdacht. Timeo Danaos, et dona ferentes...
Gij zegt: het land wil van de neutrale school niet weten; en daarom konfessionaliseert
gij zooveel mogelijk ook het openbare onderwijs. Maar zij, die vinden dat uw
konfessioneel onderwijs niet deugt, zij weten in vele gevallen niet, waar zij hunne
kinderen ter school kunnen sturen, zijn wel gedwongen bij u te gaan. Het is hetgeen
uw macht uitmaakt, en u thans zoo roekeloos maakt. Maar pas maar op den weêrbots!
Eens zal het volk ontwaken en begrijpen. En wij zullen wel zien aan wie de toekomst
toebehoort!’
Luid applaus links.
En dan komt de Mechelsche Nobels aan het woord.
Helaas, voor slechts luttele stonden.
En ook morgen voort te gaan.
Als ik trouwens.
N.R.C., 7 November 1913.

XV
Brussel, 6 November.
Eindelijk is de heer Paul Hymans, de leider der liberale Kamerfractie, aan het woord
gekomen. Zijne redevoe-
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ring nam bijna heel de vergadering van heden in. En ik geloof wel, dat iedereen blij
is, dat hij gesproken heeft,- al was het maar omdat wij nu door de voormannen van
elke partij hunne houding hebben hooren verklaren, en..... wij aldus, naar algemeen
gehoopt wordt, het einde der algemeene bespreking naderend zijn. Niet dat deze
discussie, die nu al drie weken duurt, niet door ieder breedvoerig was gewenscht.
Maar breedvoerigheid sluit geene kernachtigheid uit, en moet geene wijdloopigheid
worden. Herhalingen, pro en contra, zijn ons ten overvloede opgedischt geworden.
En na de rede van den minister, die voldoende duidelijk was, na de twee redevoeringen
van Woeste, na deze van Vandervelde, na deze eindelijk van Paul Hymans.... moest
ik mijn reeksje brieven over ‘De Schoolwet’, over de principiëele discussie althans,
mogen sluiten.
Dat dit reeksje wel heel lang is geworden, en ik u dikwijls dezelfde argumenten
kwam op te dienen, spijt mij echter niet. Zoo ik voor u dag aan dag de Kamerzitting
heb gevolgd en er trouw verslag van heb gegeven, het is omdat het u op zeer
bijzondere manier in de Belgische mentaliteit inwijdt. Met het oog op de Belgische
psychologie is deze discussie leerrijk. En ik kom er dan ook op terug, als zij zal
afgeloopen zijn. Intusschen verleen ik, met uw verlof, het woord aan den heer
Hymans, die ongeveer zegt:
‘De eigenaardigheid van de rede des heeren Poullet berust hierin, dat zij mij
herinnert aan talrijke redevoeringen, die ik-zelf hier uitgesproken heb. De heer Poullet
neemt onze argumenten over: het is eene onwillekeurige hulde aan de liberale
regeering die, dertig jaar geleden, leerplicht in een wetsontwerp voorstelde. - Ik

Karel van de Woestijne, Verzameld journalistiek werk. Deel 6. Nieuwe Rotterdamsche Courant januari 1913 - november 1913

661
zal hier niet ingaan op theoretische of philosophische uitweidingen: zij hebben met
de schoolwet niets te maken. Wij willen alleen vaststellen: de rechterzijde en de
regeering hebben een akkoord gesloten; rechts heeft men de vermeerdering der
militaire lasten gestemd, op voorwaarde dat de regeering nu eens terdege voor het
vrije onderwijs zou zorgen. Leerplicht is alleen de lokomotief, die de zware lading
der gelijkstelling van alle leerkrachten voorttrekt.... Toen, in 1846, de liberale partij
naar stevige inrichting uitzag, bevatte reeds haar programma: openbaar onderwijs
van hoog tot laag, onder uitsluitend burgerlijk gezag, en met de noodige middelen
om voordeelig naast het vrije onderwijs voor den dag te kunnen komen. Dit beginsel
is bij ons onveranderd gebleven: wij blijven het stellen tegenover het uwe, dat luidt,
eveneens sedert de jaren 40: de staat buiten de school. Onderhavig ontwerp is een
besliste stap, om uw ideaal te benaderen, het vervalscht de verhouding tusschen kerk
en staat; het is niet bloot een schoolontwerp; het is een kerkelijk ontwerp. De heer
Woeste heeft het bekend: het vrije onderwijs moet dienen om het openbare onderwijs
terug te dringen.
Gij zoekt uwe macht te bevestigen op de kinderen, die de Belgen van morgen zijn.
Daartoe gebruikt gij een gemakkelijk middel: gij doet verwarring ontstaan over de
rol van den staat in het onderwijs; tegenover officiëele scholen stelt gij scholen, die,
vermits zij door u ondersteund gaan worden, het eigenlijk ook zijn; terwijl gij er
echter anderzijds voor zorgt, dat wij vooral geen toezicht uitoefenen op de laatste
scholen, en gij de eigenlijke vrijheid van onderwijs aldus in het gedrang brengt. Wij
beza-
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ten vrijheid van onderwijs; wij bezaten vrijheid van geloof. De tweede vrijheid heeft,
met uwe medehulp, de eerste vrijheid opgeslorpt: de kerk heeft het vrije onderwijs
opgeslorpt, zonder dat wij maar eenige kontrool hebben overgehouden. Er is daardoor
geen land ter wereld waar de kerk over zooveel voorrechten beschikt, en van die
voorrechten zoo'n ruim gebruik maakt. Op 935,000 kinderen ontvangen er 800,000
godsdienstonderricht - onderricht dat door de bisschoppen is goedgekeurd. Het getal
der staatsnormaalscholen is geslonken op dertien; de kerk heeft er meer dan veertig
door den staat doen aannemen. En nog is zij niet tevreden. Want zij wil alles.... Met
uwe gewone loosheid hebt gij ons programma in zake leerplicht overgenomen: gij
stelt ons aldus in de onmogelijkheid, het uit te voeren. Vijftig jaren geleden zou heel
de burgerij tegen uw ontwerp zijn opgestaan. Thans bewerkt gij de failliet der
democratie, want uw wet leidt, hetzij naar de anarchie, hetzij naar het privilegie, en
bukt in elk geval onder het monopolium der kerk. De grondwet verbiedt U, tusschen
twee leeren te kiezen; zij wil uwe absolute onzijdigheid in zake geloof. Het belet U
niet de hardnekkigste partijdigheid te betoonen, en aldus de moreele eenheid der
natie in gevaar te brengen.
De staat heeft te waken over de zedelijke belangen der gemeenschap: ziedaar
echter hoe gij dien plicht begrijpt, hierbij een hoofdbeginsel van ons nationaal leven
verkrachtend, hoofdbeginsel, dat vervat was in de schoolwet van 1842: de staat heeft
tot plicht, de kerk heeft het recht te onderwijzen. O, toen reeds, ik weet het, kwam
men in uwe partij daartegen op. Maar eveneens uit uwe partij klonk het: de staat kan
geen onderwijs inrich-
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ten, dat mededinging zou doen aan zijn eigen onderwijs. Dit is, in onze verlichte
XXe eeuw, echter anders geworden. En daartoe beroept gij u op de leuze: België is
katholiek. Al wie niet-katholiek is, is atheïst. Daarom heeft de overgroote meerderheid,
die katholiek is, recht op katholieke scholen. En de anderen - die wij trouwens steunen
zullen als zij zich onderwerpen aan onze eischen - hebben maar hun kant te kuischen.
Zulk een opvatting is wel heel simplistisch, maar veel te absoluut. Velen, die nu juist
geen katholieken zijn, gevoelen godsdienstig. Terwijl vele katholieken toch nog al
goddeloos leven. Er zijn er dan, die geenszins den godsdienst, maar de geestelijkheid
den rug hebben toegekeerd. En zoo zou men in het oneindige kunnen onderscheiden....
Laat gij nu de kinderen van al die verschillend-den-kende en -voelende menschen
onder eene vlag vereenigen, die, zeer bepaald, eene strijdvlag is? En is het niet veel
logischer, en trouwens waardiger, ze samen te brengen in eene school, die als eerste
gedachte heeft: elks overtuiging eerbiedigen, door ze eenvoudig buiten het onderwijs
te laten? De heer Woeste heeft, als een kataloog, al de argumenten tegen
schoolonzijdigheid opgesomd. Onze kataloog, die pro spreekt, telt niet minder
nummers. Temeer dat uw strijd tegen neutraliteit al te duidelijk bedoelt, de
oppermacht, de alleenheerschappij der kerk te bevestigen. De godsdienst is eene
nieuwe Pallas, met ijzer bekleed, en de strijdlans in de hand, die geen doelwit heeft
dan alle vrijzinnige gedachte uit te roeien. Het is die gedachte die u in al uwe daden
richt. En die gedachte, uwe onderwijzers, de onderwijzers die gij aan onze kinderen
wilt opdringen, zij laten niet na ze in
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het openbaar te verkondigen en te verdedigen. Hebben zij trouwens geen doorluchtig
voorbeeld aan prof. Godefroid Kurth, om hem nog maar eens te citeeren?... Het doel
dat ge nastreeft is: de staat buiten de school; het wapen: de school-zelve. Die formule
is nu wel heel moeilijk om in een wettekst te zetten. Dan maar een omweg. En na
vernuftig zoeken heeft men hem gevonden: het is uw ontwerp. Men gebruikt de
uitslagen van de wet van 1895, om voor te geven dat het land de vrije scholen zeer
genegen is. Laat ons dus, zegt gij, aan die vrije scholen voorrechten toekennen in
verhouding van die genegenheid.
Trouwens, neutraal onderwijs kweekt neutrale geesten, en neutrale geesten zijn
slechte kiezers.... Ziedaar den grond van uwe wet: gij vraagt niet beter dan afstand
te doen van staatsonderwijs: gij ziet in dien afstand uwe toekomstige macht. En
daarom ondermijnt gij het princiep zelf van de vrijheid van onderwijs... Nooit heb
ik den godsdienst aangerand: ik heb eerbied voor elk eerlijk geloof. Maar ik haat
schijnheiligheid en drukking. Meent gij dan waarlijk, arme menschjes, dat gij den
tocht naar de waarheid tegen zult houden? Hoopt het maar niet!... Meer en meer
hebben wij, in het land en voor onze kolonie, eendracht noodig. Die eendracht, gij
maakt ze onmogelijk. Hetgeen niet belet dat gij eens of morgen onze medewerking
misschien in te roepen zult hebben. Zoo wij ons op dat oogenblik gedwongen zullen
zien, ze u te weigeren, wijt dan de schuld aan u!’
Nooit werd eene redevoering - deze was inderdaad zeer schoon - op zulke ovatie
ontvangen. Waarna de heer Hajois aan het woord kwam.
Die eerst morgen, evenals ik, eindigen zal.
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***
Op een vraag in het parlement naar het aantal kloosters en kloosterlingen in België
heeft de minister van binnenlandsche zaken geantwoord:
Op 31 December 1910 waren er 3507 kloosters. Het getal mannelijke kloosterlingen
bedroeg 10.376 en het getal zusters 47.975.
Sedert 1880 is het getal geestelijke genootschappen geklommen van 1669 tot 3607.
Sedert 1880 is het getal mannelijke kloosterlingen geklommen van 6237 tot 10.376,
het getal zusters van 31.668 tot 47.975.
N.R.C., 9 November 1913.

XVI
Brussel, 17 November.
Wij hebben een, niet gestolen maar eerlijk gewonnen weekje rust gehad. Het zal
morgen acht dagen geleden zijn, dat de Kamer, alle besprekingen stakend, weer maar
een nieuwe zitting - en eene belangrijke, want eene verkiezingszitting - inhuldigde.
Dinsdag en Woensdag baarde de Kamer zich een bureel, wat niet ging zonder een
paar kleingeestige tusschengevallen, en lootte zij de leden uit der onderscheiden
maandcommissies, hetgeen verliep
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middenin de gewone onverschilligheid. Donderdag vergaderden die commissies, om
over de verschillende begrootingen te redekavelen. En eerst Vrijdag hoorden wij
weêr, dat men in België eene schoolwet aan 't bediscussiëeren is.
Waarom ik zoolang gewacht heb, u over de toen-voort-gezette bespreking in te
lichten? Puur om uw geheugen niet te overspannen. Want de eenige redenaar, die
Vrijdag aan het woord was, en aan deze uiting van den menschelijken geest reeds
de week daarvoren was gekomen, zal eerst overmorgen, Woensdag klaar komen met
wat hem op de lever ligt.
Eene redevoering, die over die zittingen loopt? zie ik uwe verbaasde blikken
ondervragen. En ik antwoord, koel als een ansjovis: jawel! Ik voeg er breedsprakeriger
aan toe: 't wordt wellicht nog erger! En zoo gij van die verklaring te zeer schrikt,
doet gij maar beter deze verslagen niet verder te lezen.
Want rechts als links, ja, de geheele Kamer schijnt van plan, tot in het oneindige
over het hangende onderwerp te praten. Dat heet in België, zelf-voldaan en
vergoelijkend: ‘Donner à la discussion toute son ampleur.’ Links is men verbazend
gedocumenteerd tegen het vrije onderwijs, van als het ten onzent is gaan tieren. Het
is wel of elk lid der oppositie zich een brok van het terrein heeft uitgekozen, waar
hij zorgvuldig al de kwade grassen leest, die de gefanatiseerde scholen er door de
eeuwen heen hebben gezaaid. (De beeldspraak is van mij, Corr.) En, al houdt dit nu
ook soms met de discussie van onderhavige wet slechts tweedehandsch verband,
ieder is er op uit - wat goed te begrijpen is en zelfs heel nuttig om te bewijzen hoe
wars, ongeloofelijk bekrompen de Belgische
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geestelijkheid door den band is, en hoeveel zij bij wat meer ruimte en ontwikkeling
des geestes te winnen zou hebben, - ieder is er op uit, zijn weleens kwalijk geurenden
oogst als een weinig-welkome spijs aan de trouwens geenszins hongerige
regeeringspartij onder den neus te duwen. Wat, natuurlijk, de bespreking niet
bespoedigt. - Rechts nu, lijkt men eveneens de meening toegedaan, dat men de
discussie haar wijdloopige gang maar moet laten gaan. En dit, omdat wij in Juni weer
Kamerverkiezingen hebben. Dit laatste brengt mee, dat de Kamerzitting reeds voor
Mei gesloten moet worden. Wij zijn half-November. Over eene maand gaan wij met
Kerstvacantie. En wij moeten, voor de schorsing, de begrootingen bespreken en
stemmen. Als alles goed meêgaat, dan zouden wij niet veel meer dan drie maand
hebben, om de schoolwet klaar te krijgen. Nu schrijft men aan de rechterzijde de
volgende taktiek toe: laat zij aan de linkerzijde al den tijd over, om tegen het
kloosteronderwijs al hare documenten en aanklachten te openbaren dan heeft zij
daarin op het platteland en bij de behoudsgezinde burgerij een prachtig
propagandawapen voor de verkiezing. Niets is gemakkelijker dan aan godsdiensthaat
toe te schrijven, wat links aan het licht wordt gebracht. En terwijl men het over de
onverdraagzaamheid der liberalen en socialisten heeft, kan men zwijgen over dat
uiterst-kiesche punt, het eenige dat in België vermag echte, levende beroering te
brengen: over de invoering van algemeen kiesrecht....
Ziedaar waarom men - al wordt het in de regeeringsbladen tegengesproken - zoo
rechts als links aan de bespreking van het schoolontwerp ‘toute son ampleur’ wenscht
te geven. Van zulke ‘ampleur’ gaf vooralsnog de liberaal
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Buyl, die op 7 November begon, op 14 November voortging, en waarvan men hoopt
dat hij op den 19en derzelfde maand besluiten zal - al is men er niet zeker van - de
minste en volledigste maat.
De heer Buyl, oud-onderwijzer, is de wandelende ‘chronique scandaleuse’ van
het vrije onderwijs. Gij kent de catalogi van Fransche wijnhandelaars, waar in
zorgvuldige zincografie, de oneindig-rechtlijne kelders, met aan beide zijde de
duizendvoudige mond van champagneflesschen, op afgebeeld staat. Het dossier van
den heer Buyl is een dergelijke eveneens onoverzienlijke, eveneens prachtiggevulde
wijnhandelaarskelder. En aan zijne leidende hand geef ik daar proefstalen van, - maar
zij smaken eerder naar azijn.....
‘Het lijdt geen twijfel’, zegt hij, ‘dat de nieuwe schoolwet ons voert naar een
nieuwen schooloorlog, als in 1879. De vier jaar, dat zij toen aan het bewind waren,- van 1879 tot 1884 - betoonden de klerikalen zich echte revolutionairen. Priester
Keesen, thans Romeinsch Monsignor en Belgisch senator, schold den koning
eenvoudig uit. Een katholiek blad noemde dezen “het vijfde rad aan den wagen: een
rad dat zes millioen 's jaars kost”. Wel kwam men in de Kamer tegen zulke houding
op; maar het episcopaat zweeg en... de rechterzijde legde zich bij dit taciet bevel
neêr. Duizenden katholieken werden in den ban geslagen, omdat zij hunne kinderen
naar de openbare school zonden. Een pastoor riep in zijn sermoen uit, dat men op
den koning moest schieten. De liberale volksvertegenwoordigers noemde men
zwijnen, en zij werden beneden moordenaars gerekend. Te Roesselaere verklaart
een priester, dat het beter was voor de ouders, met een molen-
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steen om den hals in zee te worden geworpen, dan hunne kinderen naar zedelooze
scholen te sturen.
“Ik wensch”, riep een ander uit Walenland uit, “dat al de ouders, die ons hunne
kinderen onttrekken, samen worden gebonden en in de beek gegooid”. Een andere
nog: het is beter voor de kinderen, van honger te sterven, dan naar de gemeenteschool
te gaan. En nog een andere noemde bedoelde ouders moordenaars van de ziel van
hun kind. Elders noemt een pastor de onderwijzers dieven, moordenaars en slangen;
nog elders heet het, dat ongodsdienstige onderwijzers niets dan prostituée's kunnen
vormen. Te Herzele zei een kapelaan woordelijk: “De ouders, die hunne kinderen
sturen naar de officieele scholen, zijn lieden, waarvan de man betrekkingen
onderhoudt met de dienstmeid, en de vrouw met den knecht”. De Jezuïet van Mullen
bekende, gezeid te hebben, dat het beter was, een mes te steken in het hart van het
kind dan het “naar eene ongodsdienstige school te sturen”, hetgeen hij
commentarieerde met de woorden: “het is beter het lichaam dan de ziel te verliezen”.
Een pastoor kwam er gaarne voor uit, dat hij den wensch had uitgedrukt, de
vrijzinnigen door allerlei plagen te zien teisteren. - En nu waren er wel betere
priesters..... maar die moeten het bekoopen: hun werd zelfs de biecht geweigerd,
evenals trouwens, de sacramenten werden ontzegd aan te weinig gedweeë huisvaders
en -moeders..... Men hield het niet bij deze openlijke middelen: laster bleef natuurlijk
niet uit, en vooral op de ziel van het kind werd drukking uitgeoefend. Aldus trapte
de priester het gezag van den vader met voeten. Ook dat van den echtgenoot: de
vrouwen kregen bevel, hunne echtelijke plichten, ook de intiemste,
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te verzaken, zoo de man aan de geestelijkheid niet toegaf. Men zette haar aan, haar
huisgezin te verlaten. De pastoor van Spontin ging verder: hij heette aan de kleine
kinderen, te bidden voor den dood van vader, zoo hij ze naar eene “slechte” school
wilde sturen. Van hun 14e jaar af, luidde het, zijn de zonen en dochters geen
gehoorzaamheid aan hun vader meer verschuldigd in zake school-gaan.... De gevolgen
bleven niet uit. Jonge meisjes verlieten hunne familie en bleven onvindbaar, zoolang
de ouders aan den pastoor de toelating niet hadden gegeven, hunne dochter in een
klooster op te laten nemen..... Terecht mocht Neujean in 1882 dan ook zeggen: “Zoo
het inkwest naar den schoolstrijd uitgedraaid is op eene geweldige aanklacht tegen
de Belgische geestelijkheid, dan is het omdat in geen enkel land de geestelijkheid
zou hebben gedurfd wat de onze durfde”. Die woorden zijn nog steeds de waarheid:
onze geestelijkheid is niet veranderd. En het is die geestelijkheid, welke gij door uwe
wet de alleenheerschappij over ons onderwijs wilt verzekeren....’
Aldus de, weinig malsche, Buyl. (Gij begrijpt, dat ik wil zeggen: die weinig malsche
documenten op de maag der rechterzijde stapelt.)
En die ons voor morgen nog meer voorbehoudt, naar men verzekert.
Hetgeen ik graag geloof.....
N.R.C., 20 Novermber 1913.
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Cauwelaert, Frans van: 15, 29, 90, 115, 119, 141, 151, 279, 414, 416, 422, 425,
466, 632, 643, 644
Cavrot: 643
Ceuleneer, Adolf de: 392, 476-478, 495, 523, 618
Ciamberlani, Albert: 100
Cicero: 66
Cladel, Léon: 356
Clairmont, mejuffrouw: 293
Claudel, Judith: 345
Claus, Emiel: 322-325, 333, 334, 348-350, 477, 544, 545, 612
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Clouvre Croiza: 570
Cock, Xaveer de: 286
Coeur, Louis-François de of Decoeur: 544
Colaert, René: 67
Colenbrander, Theodoor Christiaan Adriaan: 314
Colleaux, Léon: 225
Collignon, Jan: 332
Colmant, Prosper: 100
Columbus, Christophorus: 257, 362
Comte, Auguste: 309
Confucius: zie Kong-Foe-Tse
Conscience, Hendrik: 84, 524, 601
Connhaye, Charles: 544
Cooreman, Gerard: 73, 76, 86, 297, 298, 464, 467, 619
Coppée, François: 175
Coppieters, Emile: 86, 186, 187, 191, 201, 207, 226, 619
Costa, Isaac da: 534
Coster, Charles de: 356
Cousturier, Lucie: 345
Cross (= Henri Edmond Delacroix): 322, 543
Croix, G.F. la: zie Lacroix, G.F.
Croiza, Claire Conelly: 570, 637
Cuylits, Pierre: 510, 511
Cuypers, Leonie: 526
Daalhoff, A.H. van: 315, 316
Daens, Adolf of Pieter: 631
Daens, Pieter: 145, 165, 167, 465, 633
Dale, Johan Hendrik van: 91
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Damocles: 75
Daniël: 75
Dante Alighieri: 538, 539
Dautzenberg, Jan Michiel: 111
Dauvister, Jean: 279
Davies, Ben Grey: 338
Davignon, Julien: 147, 196, 617, 626
Debunne, August: 56, 169
Debussy, Claude: 130, 175, 290
Decker, Jozuë de: 528
Degas, Edgar: 327, 522
Degeorgis, Rose: zie Georgis, Rose de
Delbeke, Julien: 40-42
Delport: 21
Delporte, Antoine: 21, 140, 163, 437, 582
Delporte, Victor: 582
Demblon, Célestin: 80, 151
Denis, Hector: 48, 68, 181, 188, 252, 308-312
Denis, Maurice: 327, 542
Dennery of d'Ennery, Adolphe: 77-80, 107, 563
Descartes, René: 596
Destinn, Emmy: 570, 572
Destrée, Jules: 17, 29, 60, 61, 64, 91, 121, 187, 188, 213, 214, 230, 231, 238,
263, 278
Deswarte, Alberic: 18
Devèze, Albert: 40, 140, 141, 568, 575-577, 579, 580, 591
Deyssel, Lodewijk van: zie Alberdingk Thijm, Karel Johen Lodewijk
Diderot, Denis: 607
Dieren, Edmond van: 18
Diogenes: 548
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Dishoeck, C.J.A. van: 341, 490, 492, 502
Dongen, Kees van: 544
Donnay, Samuel: 60, 121, 596, 598, 600
Doudhitt, 338
Doussy, August: 18
Douwes Dekker, Eduard: zie Multatuli
Dreyfus, Alfred: 70
Dubois: 154, 155
Dubois, Léon: 130, 526
Dürer, Albrecht: 249
Duflou, Willem of Guillaume: 524
Dukas, Paul: 290
Durrieu, Paul: 477, 478, 480, 484, 485, 489
Eeden, Frederik van: 305, 332
Elbers, Ferdinand: 126, 127
Elgar, Edward: 337
Elisabeth von Schönau: 511
Elisabeth, koningin: 169, 398, 401, 618
Emants, Marcellus: 444
Emerson, Ralph Waldo: 424
Ennery, Adolphe d': zie Dennery, Adolphe
Ensor, James: 351, 352, 545
Espagnat, Georges d': 544
Etsjegarin (= Echegaray, José): 538
Eyck, Hubrecht en Joannes van: 475, 478, 481-487, 489, 495
Fabry, Emile: 99
Fassbender-Mottl, Zdenka: 293
Favereau, Paul de: 197, 224
Feith, Jan: 273, 440, 442, 443, 446, 447
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Ferrer Guardia, Francesco: 67, 127
Filips II van Macedonië: 552
Flou, du: zie Duflou, Willem of Guillaume
Fontaine, Jean de la: 526
Fonteyne, Florimond: 64
Fournerod (= Fournereau, Jean François Mathieu?): 544
Francesco of Franciscus Borgia, heilige: 511
Franck, Cesar: 132, 133
Franck, Louis: 15, 29, 149-151, 163, 238, 296-298, 300, 414, 416, 421, 429,
430, 521, 643, 644
Fredericq, Paul: 477
Frère-Orban, Hubert Joseph Walthère: 306
Frison, Jehan: 545
Funck, Ghislain: 583
Furnémont, Léon: 91, 93, 170, 178, 604, 605
Gailliard, Edward: 477
Garibaldi, Giuseppe: 236, 621
Gaultier, Jules de: 359
Gelder, firma Van: 273
Geldt, Van der: 272
Georgis, Rose de: 294
Gezelle, Guido: 119, 377, 444, 486, 558
Gheluwe, Leo van: 526
Gheyn, Gabriël van den: 483
Gheyn, Joseph Marie Martin van den: 483, 484
Gielen, Henri: 56, 64
Gilly, Dinh: 570, 572
Gilson, Paul: 526
Gluck, Christoph Willibald von: 570, 637
Goblet d'Alviella, Eugène: 64
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Goes, Frank van der: 189
Goethe, Johann Wolfgang von: 39, 40, 485, 537
Gogh, Vincent van: 544
Gouverneur West-Vlaanderen: zie Janssens de Bisthoven, Leon Edouard
Graux, Charles: 299, 304
Gretsjaninov, Aleksander Tichonovitsj: 132
Grey, Edward: 396
Grillparzer, Franz: 297
Groot, Hugo de: 540
Groux, Henry de: 31, 33, 304
Guérin, Charles: 542, 544
Guicciardini, Francesco: 240
Haan-Manifarges, Pauline de: 135
Händel, Georg Friedrich: 338
Hallet, Max: 226
Hamélius, Paul: 528
Hanrez, Prosper: 225
Harlez de Deulin, Charles: 625
Harmignie(s), Alphonse (?): 633
Harriss, Charles Hendrik: 357
Hartog, Maurits Hendrik de: 494
Hauptmann, Gerhard (?): 606
Hauwer, Pierre d': 436
Hazledine, Alfred: 545
Heijmans, Jan Frans: 525
Heine, Heinrich: 639
Helleputte, Georges of Joris: 26, 27, 29, 33, 45, 49, 51, 52, 66, 67, 88, 117, 124,
196, 243, 379, 420, 433, 437, 617
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Hemptinne, Jean de: 619
Henderickx, Adelfons: 421, 422, 463, 465, 466
Hendrik, prins der Nederlanden: 514, 536
Hensel, Heinrich: 132
Herakles: 257
Herberigs, Robert: 526
Herder, Johann Gottfried: 540
Heuvelmans, Flor: 521, 522
Heymans, Adriaan Jozef: 323, 325, 333, 334
Hiel, Emmanuel: 532
Hirschmann, Henri (pseud. van H. Herblay): 283
Hogendorp, Anna van: 445
Holbein de Jongere, Hans: 524
Hoon, Henri de: 525
Hoste, Julius: 18
Hubert, Armand: 42, 147, 238, 260, 517, 618, 619
Hubin, Georges: 80, 115, 143-145, 231, 241, 242
Hugonnet, Aloys: 544
Humperdinck, Engelbert: 291
Huys, Modest: 223, 544
Huyshauwer, Auguste: 73, 434, 491
Huysmans, Camiel: 16, 29, 68, 72, 90, 163, 178, 181, 187, 188, 196, 233, 263,
278, 394, 414, 421, 422, 430, 432, 433, 435-438, 466, 574
Hymans, Paul: 23, 25, 27-30, 34-36, 38, 42, 43, 45, 47-55, 62, 71, 73, 80, 113,
121, 124-126, 138, 139, 141, 156, 159, 160, 165, 226, 232, 237, 239, 243, 244,
428, 458, 459, 605, 626, 627, 631, 632, 659, 660
Ibsen, Henrik Johan: 112, 123, 204, 426, 519, 586, 587
Indy, Vincent d': 290, 291, 638, 639
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Isidorus: 540
Jack the Ripper: 469, 470, 473, 476
Jacobi, firma: 274
Jacqmain, Emile: 593
Jammes, Francis: 388, 617
Janson, Paul-Emile: 245-248, 251, 580
Janssens de Bisthoven, Leon Edouard: 506
Jefferys, Marcel: 545
Jenner, Edward: 538
Jhacot, A. 272, 274
Johannes van het Kruis: 377
Joly, Victor: 611
Jordaens, Jacob: 521
Jouy, Joseph Nicolas: 320
Juan de la Cruz: zie Johannes van het Kruis
Juliana, prinses: 283
Kant, Immanuel: 346, 540
Karel Theodoor, graaf van Vlaanderen: 378
Kat, Anne-Peter de: 545
Keesen, Jan Eugène: 668
Keurvels, Edward: 526
Khnopff, Fernand: 638
Kiewtt de Jonge, Hermanus Johannes: 502
Kindere, Leon van der: zie Vanderkindere, Leon
Kloos, Willem: 445
Kong-Foe-Tse: 539
Koster, Antonie Lodewijk: 315
Kraak Anz., Weduwe A.: 444
Kurt, Melanie: 132
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Kurth, Godefroid: 636, 664
Kuyper, Abraham: 481
La Croix of Lacroix, G.F.: 273, 444
Lalo, Edouard: 291
Lamborelle, Paul: 12, 432, 591, 593, 596
Lambrichts, Jacob: 18
Lammens, Jules: 592
Lampens, Jean-Baptiste: 379
Langaskens, Maurice: 100
Langendonck, Prosper van: 501
Lantsheere, Léon de: 297
Lara, Isidore de (pseud. van Cohen): 283
Latinis, Georges: 544
Lauwerijs, J. Modest: 559
Lauweryns, Georges: 559, 572
Lebrun, Paul: 526
Ledeganck, Karel Lodewijk: 440
Lejeune, Jules: 64
Lemonnier, Camille: 351, 354-358, 608-613
Lemonnier, Maurice: 252, 630
Leopold I: 83
Leopold II: 118
Leopold III (hertog van Brabant): 378
Levie, Michel: 12, 295, 296, 298-300, 302, 305, 307, 308, 408, 409, 626
Liebaert, Julien: 252, 253, 262, 297, 299, 305
Liszewsky of Lizensky: 293
Lodewijk XVI: 256, 341
Lodewijk XVIII: 552, 553
Lodewijk Filips: 404
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Lohse, Otto: 131, 132, 173, 293, 294
Lombroso, Cesare: 538
Lorand, Georges: 67, 127, 128, 223, 229, 230, 605-607, 624
Loukianos of Lucianus: 548
Luce, Maximilien (?): 322
Luther, Martin: 469
Machiavelli, Niccolo: 243
Maertens, M.: 544
Maeterlinck, Maurice: 376, 495, 608
Mahler, Gustav: 130
Malou, Jules: 43
Mander, Karel van: 487
Mansart, Jules: 21, 115, 116
Marcke, Charles van: 252
Maria-Adelheid van Luxemburg: 396-404
Maria Paulowna van Rusland: 486
Marie-Antoinete: 339, 340
Marie-José van België: 169
Marquet, Georges: 178
Martinelli, Giovanni: 570, 571
Massenet, Jules: 173, 176, 291
Masson, Fulgence: 50-52, 242-245, 248, 250, 252, 264, 307, 574, 627, 632,
633, 636, 641
Mathieu, Emile: 281, 332, 531
Maupassant, Guy de: 356
Maus, Octave: 97
Max, Adolphe: 57, 58, 95, 148, 149, 158, 172, 194, 402, 473, 610
Mazarin, mevrouw Charles: 570
Mechelynck, Albert: 163, 167, 302, 304
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Meert, Hippoliet: 531, 532
Meester, Emmanuel de: 307
Mélot, Auguste: 47-49, 51, 53, 56, 64, 210, 579, 580, 582
Mendelssohn Bartholdy, Felix: 135, 572
Mengelberg, Willem: 78
Mercier, Désiré Joseph: 204, 393, 618, 635
Mestdagh, Karel: 526
Metz-Koning, Marie: 445
Meulen, Jozef van der: 526
Michelangelo Buonnaroti: 33
Minne, Georges: 479, 483, 546
Moeremans, Leo: 526
Moes, Wally: 445
Moltke, Helmuth Johannes Ludwig, graaf von: 537, 538
Monet, Claude: 322, 324
Mont, Pol de: 119, 414, 486-488
Montald, Gabrielle: 347
Montesquiou-Fezensac, Robert de: 286
Montigny, Jenny: 323, 544
Monville, Alfred: 279
Morisot, Berthe: 345
Mortelmans, Lodewijk: 526
Mozart, Wolfgang Amadeus: 290
Mullen, van S.J.: 669
Muls, Jules (= Jozef): 552
Multatuli (pseud. van Dekker, Eduard Douwes): 265
Musset, Alfred de: 11, 538
Napoleon Bonaparte: 113, 341, 591
Neujean Jr., Xavier: 213, 670
Nietzsche, Friedrich: 126
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Noordewier-Reddingius, Aaltje (= Alida): 134, 135
Nuys, Christiaan Wilhelm Jacobus: 515, 536, 537
Offenbach, Jacques: 283
Ombiaux, Maurice des: 608, 610-612
Oorda, I. (= pseud. van Verschaeve, Cyriel): 557
Oreglia di San Stefano, Luigi: 512
Outremont, Guy d': 379
Ozeray, Camille: 438, 602, 603
Pankhurst, Emmeline: 580
Patti, Adelina: 28
Paul(l)us Aemilius: 537
Peary, Robert Edwin: 378
Pécher, Edouard: 15, 16
Penning jr., Willem Levinus: 445
Pépin, Louis: 67
Permeke, Constant: 545-547
Perre, Alfons van de: 15, 114, 116, 118-121
Persoons, Jan of Jean: 15, 16, 107, 108, 163, 436, 658
Phidias: 485
Philippi, Maria: 132, 135
Philips: zie Filips
Philips, Gerard Leonard Frederik: 272, 274
Picard, Edmond: 608, 610
Pirenne, Henri: 477
Pirmez, Octave: 355
Plato: 527, 539
Plautus: 528
Poelhekke, Martinus Antonius Petrus Constantijn: 502
Poincaré, Raymond: 196
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Polacco: 569, 570
Polybius: 540
Pomona: 174, 175
Ponthière, Charles Joseph Alexandre de: 602
Pornot, Angèle: 294
Potgieter, Everhardus Johannes: 537
Poullet, Prosper: 196, 280, 429, 486, 564, 567, 568, 576, 580, 581, 587, 594,
602, 610, 626-629, 631, 632, 647, 654, 658, 660
Prince of Wales: 82
Prou, Maurice: 477, 480
Proud'hon, Pierre Joseph: 311
Pruis, Peetje: 329
Puccini, Giacomo: 175, 176, 569-571
Puyvelde, Leo van: 502
Querido, Isidoor: 444, 489-495
Rafael: zie Sanzio, Rafael
Ramaekers, Jean: 604-606
Rathgeber, Johann Valentin: 132
Reclus, Elysée: 311
Redon, Odilon: 353
Reinhard, Franz: 18
Rembrandt van Rijn, Harmensz.: 481, 488, 613
Renkin, Jules: 196, 210, 280, 281, 617, 626
Renoir, Pierre Auguste: 544
Rey of Reyer, Ernest: 291
Rhodos, Johannes van: 527
Robertson, mevrouw: 545
Rodenbach, Albrecht: 119, 503, 521
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Rodin, August: 32
Roels, Oscar August: 526
Roidot, Henri: 544
Rops, Félicien: 545
Rousseau: 539
Roussel, Ker-Xavier: 543
Roy, Mr. van (Alfons of Robert): 18
Royaards, Willem Cornelis: 77
Royer, Emiel: 80, 81, 574, 582, 583, 591, 627, 629, 631, 643
Rubens, Peter Paul: 444, 451
Ruskin, John: 539
Ruusbroec, Jan van: 377, 444, 510
Rysselberghe, K. van: 319
Rysselberghe, Theo van: 319, 333, 334, 345
Sabbe, Maurits: 514, 521
Saedeleer, Valerius de: 100, 101
Saegher, Rodolf de: 545
Saint Jean de la Croix: 377
Saint- Saëns Camille: 476, 480, 539
Sallustius: 30
San Stefano: zie Oreglia di San Stefano
Santa Teresa de Avila: 377
Sanzio of Santi, Raffaello: 297
Scharten, Carel Theodorus en Margot Sybranda Everdina -Antink: 444
Schepers, J.B.: 502
Schiller, Friedrich von: 537, 638
Schirren, Ferdinand: 545
Schlegel, Friedrich von: 485
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Schmedes, Erik: 135
Schollaert, François: 12, 64, 79, 81-83, 106, 156, 230, 251, 252, 462, 464, 466,
565, 574-576, 580, 582, 588, 629, 631
Scholten, firma: 274
Schopenhauer, Arthur: 359
Schubert, Franz: 132, 572, 573
Schumann, Robert Alexander: 132
Schweighäuser, Johann: 527
Segers, Paul: 93, 147, 196
Seneca: 539
Seroen: 526
Servaes, Albert: 545-547
Sevens, Alfons of Theodoor: 18
Sevens, Alfons: 503, 532
Shakespeare, William: 45, 459, 460, 561
Siffer, Alfons: 73, 491, 593
Signac, Paul: 322
Simons, Leo: 445
Sleeswijk, J.G.: 527
Sluyter of Sluiter, Jan Willem of Willy: 315
Smet, Gustaaf de: 351
Smet, Jozef de: 488
Smet L. de: 323, 545
Smet de Naeyer, Paul de: 31, 32, 190, 242, 296, 297, 299, 521, 567
Smidt van Gelder Jr., Pieter: 440, 443, 444, 446
Smit, Johan: 135
Smulders, Albertine: zie Steenhoff-Smulders, Albertine
Soudan, Maurice: 545
Spaak, Paul 174, 175
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Spilliaert, Leon: 545
Sprontes: 132
Stalpart van der Wiele, Jan Baptist: 142, 143
Stanford, Charles Villiers: 337
Steenhoff-Smulders, Albertine: 502
Stephani, Alfred: 135
Steurbaut: 332, 526
Stevens, Alfred (?): 455, 612
Stillemans, Antonius: 477, 478, 483, 618
Strauss, Richard: 130, 132, 290
Streuvels, Stijn: 101, 444, 499, 500, 504, 534, 557, 558
Stuart, Th.: 274, 283, 442, 443, 446, 490, 491, 530, 536, 619
Suso: 377
Swarzenski, Georg: 485
Swolfs, Laurent: 525
Tacci Porcelli, mgr. Giovanni: 618
Teirlinck, Herman: 30, 33, 341, 444, 526
Teltesse-Oesombre, mevrouw: 333
Terwagne, Modeste: 120, 435
Théodor, Léon: 54-56, 67
Theuriet, André: 175
Thevenet, Louis: 545
Thespis: 566
Tibbaut: 210
Thijm, Karel Johan Lodewijk Alberdingk: zie Alberdingk Thijm, Karel Johan
Lodewijk
Tietz: 198
Tinel, Edgar: 130
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Titus Livius: 30
Tolstoi, Lev Nikolajevitsj: 522
Toorop, Jan: 499
Toussaint van Boelaere, Fernand: 502, 503
Treub, Marie Willem: 536
Tutein Nolthenius, Rudolf: 445
Urlus: 292
Uyttenhove, Frans: 526
Valk, dr. van der: 502
Vandenhoute, Léon: 544
Vandenpeereboom, Jules: 242
Vanderkindere, Leon: 593
Vandervelde, Emiel: 26, 29, 47-51, 53, 64, 68, 72, 73, 120, 123, 136, 138, 143,
148, 149, 158, 160, 165, 169, 170, 178, 180, 181, 188, 196, 230, 233, 234, 237,
242, 253, 263, 278, 430, 431, 433, 435, 437, 459, 460, 593, 605, 626, 627, 630,
632, 652, 657, 660
Vaughan, Diane: 241
Veen, Lambertus Jacobus: 502
Veldeke, Hendrik van: 401
Verbanck, Geo: 474
Vercoullie, Jozef: 523, 540
Verdi, Giuseppe: 571
Vergilius: 92, 386, 387, 539
Verhaegen, Arthur: 73, 108, 109, 114, 115, 210, 592, 597, 600
Verhaeren, Emile: 125, 482, 608, 610, 612, 613
Verkade, Jan: 77
Verlant: 488
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Vermeylen, August: 373, 441, 444, 485, 502, 505
Vernet, Carle (= Charles Horace): 341
Verriest, Gustaaf: 501, 502, 524
Verriest, Hugo: 119, 449, 499-506, 525, 530, 609
Verschaeve, Cyriel: 557-563; zie ook Oorda, I.
Verstraeten, Edmond: 323, 326, 348-351
Vesalius, Andreas: 541
Veth, Jan: 445
Veydt, Judocus: 484
Vieweg: 283
Vogel, Albert (?): 77
Voll, Karl: 487
Vondel, Joost van den: 143, 386, 387, 538
Voorde, Oscar van de: 256, 272
Vos, Amand de: zie Wazenaar
Vos, Julius de: 505
Vreese, Willem de: 523
Vries, de: 273, 599
Vuillard, Edouard: 320, 352, 543, 544
Vyvere, Alois van de: 196, 208, 209, 379
Wagner, Richard: 131, 173, 290-294, 338
Waffelaert, Gustaaf Jozef: 506
Walle, Pierre van de of Marie Jean Charles van de: 138, 139, 594, 596
Wambach, Emiel: 526
Warocqué, Raoul: 86, 94, 112
Wauwermans, Paul: 86, 87
Wazenaar (= Vos, Amand de): 374
Weale, James: 486
Weber, Carl Maria von: 290, 639
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Weckerlin, Jean Baptiste Théodore: 132, 133
Weert, Charles de: 479, 480
Weert, Anna de: 323, 544
Wells of Welst (gezegd Bombardier bokser): 342, 617
Weyler, Karel: 18
Wiener, Samson: 225
Wiertz, Antoine Joseph: 33
Wilhelmina, koningin: 397, 402, 492
Willems, Leonard: 523
Wilmart, Nestor: 153, 154, 156, 166, 167
Winkelman en Van der Bijl, fabriek: 444
Woeste, Karel: 12, 25, 28-30, 32, 33, 37, 43, 44, 47-53, 55, 62, 64, 66, 67, 80,
86, 92, 94, 104, 106, 109, 113, 126, 137, 138, 146-148, 156, 158-161, 164, 170,
190, 191, 205, 208, 210, 217, 219, 225, 229, 230, 236, 238, 241-246, 252, 262,
309, 310, 400, 425, 459, 460, 462, 464, 466, 467, 565, 574, 584, 586, 587, 589,
591, 592, 600, 624, 628, 629, 631, 635, 642, 654, 657, 658, 660, 661, 663
Woestijne, Gustaaf van de: 102, 499
Woestijne, Karel van de: 444
Wolf, Hugo: 132
Wolf-Ferrari, Ermanno: 569
Wolter, Hendrik Jan: 315, 316
Wytsman, Juliette: 323
Zijl, Lambertus: 273, 444
Zilcken, Philip: 315
Zola, Emile: 355
Zwendelaar, Hendrik: 453-457
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2. Zaken
Académie de Belgique: 477
Academie, Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde: 477
Amis de la Littérature, Brussel: 608, 609
Annales parlementaires: 237
Art, Pour 1' (kunstkring), Brussel: 96-98, 101, 102
Atheïsten: 582, 588
Bach-vereeniging: 129, 134, 135
Bayreuth: 131, 293
Belastingen: 407-409, 424, 425, 427
Belgen: 515
Beweging, Vlaamse: 211, 516
Beweging, Waalse: 211, 214, 516
Bien public (krant): 76
Borinage: 276, 277, 279
Bourdalare-periodes: 626
Boute (kunstzaal), Brussel: 314
Bovarysme: 359, 361, 371
Brabançonne: 172, 183, 338, 475, 483, 621
Burgemeesters-collectief: 148, 149, 157, 158, 161, 162, 172, 187, 194, 236-238
Cercle artistique, Brussel: 97, 129, 348
Channon-kwartet: 129
Choir, Imperial, Londen: 337
Cijnskiesstelsel: 227, 239, 245
Clericalisme: 63, 93, 127
Cockerill: 221, 228
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Comedie, Vlaamsche: 541
Comité de la grève: 74
Commissie, parlementaire: 45, 51-53, 55 73
Comoedia: 465
Company, The Ghent Syndicate: 496
Concert van Vlaamsche Meesters: 525
Concerten: 129, 130, 572
Concerts Ysaye: 129, 134-136, 173
Congres, algemeen socialistisch: 163, 177, 182, 184, 186, 189, 190, 193, 196,
220, 261, 267
Congres, Geneeskundig en Filologisch: 527
Congressen, Vlaamse: 514
Courant, Nieuwe Rotterdamsche (krant): 503
Dagen, Vlaamsche: 518, 519
Deutscher Verein: 135
Dienstplicht, algemene: 55, 232, 279
Etoile belge (krant): 23, 36, 37, 72
Financiën: 295-307
Flaminganten: 381, 382, 384, 404, 422
Flandre libérale: 27
Flèches wallones (krant): 517
Floraliën: 184, 257, 258, 282, 284, 287, 496, 615
Frans-Vlaanderen: 532
Franskiljons: 383, 396
Futuristen: 99, 545
Galerie royale, Brussel: 314
Garde civique/burgerwacht: 453-457
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Gazet, de Vlaamsche: 418
Gazette (krant): 36
Gedachte, Vrije: 566
Gids, de Vlaamse: 349
Giroux (galerij), Brussel: 314
Gorgo, masker van: 327
Grondwet: 461, 576
Grondwetsherziening: 39, 40, 46, 53, 54, 58, 65, 69, 70
Groot-Nederland: 501
Handelsblad, Algemeen: 515
Harmonie, Grande: 129
Herziening grondwet en stemrecht: 157, 164, 170, 185-187, 191, 201, 226, 230,
233, 237, 238, 240, 243
Holland: 93, 105, 128, 235, 271, 423, 441, 489, 490
Hoogeschool, Gentsche en -commissie: 212, 414, 417, 421, 466, 467, 502
Impressionisme: 322, 348, 543
Indépendants (salon): 541-545
Institut de France: 477
Isaye-orkest: 337
Jehova (= Jahweh) Sabaoth: 539
Jouy, manufacture et toiles: 320
Kalidasa: 142, 143
Kamerverslag, beknopt: 237
Katholieken, Jong-: 47, 51, 54, 210
Keurboekerij: 443, 446
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Kies- en stemrecht, algemeen: 23, 26, 33, 34, 37, 43-45, 48, 49, 53, 55, 57, 59,
62, 63, 65, 68, 72, 85, 227, 233, 239, 240, 245, 277
Kongo: 144, 281, 396, 517
Kubisten: 99
Kunst van Heden, Antwerpen: 348
Kunsten, Schoone (afd. W.T. Gent): 317-398
Landbouw: 420, 436, 438
Leerplicht: 400, 408, 568
Legerwethervorming: 15, 19, 32, 52, 55, 70, 73, 77, 78, 85, 104, 142, 148, 150,
152, 161, 163, 167, 178, 182, 218, 230, 232, 241, 279, 295
Leven, Hooger: 515
Libre esthétique (kring-tijdschrift): 97-99
Lock out: 41, 42
Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam: 469
Matin (krant), Antwerpen: 36
Meetingpartij, Antwerpen: 14, 118, 279
Mode: 339-344
Modern museum, Brussel: 540
Muntschouwburg, Brussel: 59, 129, 131, 290, 294, 333, 541, 569, 572, 573,
620, 637, 638
Nieuws, Het Laatste (krant): 418
Nu en Straks, Van: 501
Onderwijs: 86, 213, 429, 430, 461, 566, 568, 575, 576, 578, 581, 583, 598, 603,
634
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Oud-Vlaanderen: 287, 288, 329, 370, 393, 495
Paleis voor Vrouwenarbeid: 339, 344
Peuple, Le (krant): 25, 36, 56, 85, 177, 181, 222, 228, 295
Philips-lampen: 272, 274
Pornografie: 393, 395
Pourquoi Pas? (weekblad): 351
Regimenten, Vlaamse en Waalse: 19, 89, 107, 108, 115, 120, 121
Ridders van het Gulden Vlies: 563
Salle Studio, Brussel, 314
Scheiding, bestuurlijke: 17, 121, 212, 213, 518
Schilders, decoratieve: 98, 99
Schoolbon: 575
Schoolwet: 55, 407-409, 425-428, 431, 458-461, 564-568, 574, 607, 624-644,
652-670
Semaine politique, La: 72
Senaat: 172, 191, 192, 196, 201, 205, 218, 220, 224-226, 228, 229
Separatisme, Waals: 14
Siècle, le XXe (tijdschrift): 37, 72, 222
Société Nationale des Beaux-Arts: 97
Société Philharmonique: 129
Société royale des aquarellistes, Brussel: 97
Staking, algemene: 24, 26, 27, 30, 32, 34, 36-42, 44, 45, 47, 49, 53, 57, 63, 68,
71, 72, 74, 75, 85, 87, 94, 112, 113, 122, 123, 137, 143, 150, 152, 162, 169-172,
177-180, 182, 184-188, 190, 192, 194-198, 201-204,
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207-210, 215-217, 220-229, 231-233, 235, 238, 239, 242, 243, 251-253, 261,
263, 265-268, 276, 278
Syndikaat der Klein-handelaren: 86
Taalkwestie in het leger: 89, 150, 231, 232
Tentoonstelling, koloniale: 280, 281
Triphon: 363-371
Universiteit, Gentsche: zie Hoogeschool, Gentsche
Verbond, Algemeen Nederlands: 274, 424
Vereeniging van Nederlandsche Letterkundigen: 443
Vereeniging der Vlaamsche Letterkundigen: 535
Vertegenwoordiging, evenredige: 27, 44
Vervlaamsing hogeschool: 213, 414, 415, 421
Vive la France: 54, 65, 88
Vlaanderen's Kunstdag: 414-417
Volksbelang (weekblad), Gent: 205, 419
Volksraad (Vlaamsche): 19
Vrijdenkers: 594, 598
Vrijheid van den huisvader: 593, 598
Vrouwenkiesrecht: 47, 60, 68
Wallonië: 63, 115, 116
Wereldtentoonstelling, Gent (1913): 178, 184, 186, 191, 193, 201, 207, 254,
268, 269, 280, 327, 391, 414, 416, 423, 452, 489, 516, 517, 614, 622
Werkieden: 44, 55, 57, 68, 69, 75, 92, 137
Werkliedensyndicaten: 40, 41
Ysaye-concerten: 129, 131, 337
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Zimmer-kwartet: 129, 134-136, 173
Zonnebloem (kunstkring): 559, 562
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