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VAN·DE OVERBEVOLKING
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De bevolking van de meeste beschaafde staten

groeit op onrustbarende wijze aan : t�rwijl het geboor
te aantal 30 en zelfs 40 op c1uizend overti eft, daalt dit

,

del' sterften tot 20, en soms lager. Men berekent dat

Saksen b. v., met den gang d�en het gaat, zijne bevel

king verdubbelen zouin 49 jaren, het arm� Italie, zelf
in 76 ! Die snelle toeneming is vooral te wijten aan de -

vermindering van het aantal sterften. Want het is

weinig waarschijnlijk dat het geboorte- aantal betrek

kelijk veel hooger zij dan in vroe,gere tijden, toen de

.rijke gezinnen - heden bijna onvruchthaar � even

talrijk waren als de gezinnen onzer. boeren., De daling
, ..

van den taks del' sterfte is te wijten aan den vooruitgang'
del' geneeskunde en del' gezondheidsleer, die op buiten

gewone wijze het getal venmnderden del' slachtoffers

van de ,besmettellde ziekten ; de k indersterfte is eveneens

op verre na zoo aanzienlijk niet meer als Hoeger en

do heelkunde redt onbetwistbaar aan vele Iieden het
leven. Eeh c1ergelijke uitslag - hoe wenschelijk hij op
zich zelt ook weze - veroorzaakt in vele gevallen eene

averechtsche teeltkeus, eene overleving del' minst ge
schikten. Hierdoor vermeerdert het aatal gezonde in

dividuen mindel' snel dan het aantal zieke en zwakke ;
. '

'

.. het aantal te voeclen monden groeit veel sneller aan dan

hetaantal voortbrengers.

De 'InschrijYer" op eli t Tweernaaudelijksch
Tijc1schrift outvangeu gratis, 0111 de veertieu

dageu het Strijdblad « Outwakiug ».

*
* *

Volstrekte vrij hcid wordt ouzeu medewer
k81'S toegezegd en' YOor de gedachten ill eeu

ariiekel uitgedrukl, is dus aileen diens 011-

derteekeuaar aansprakelijk.
�����
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In den huidigen toestand van zaken wordt eene

dergelijke-toeneming als eene noodlottige gebeurtenis
gevoeld door de groote meerderheid. De volksklassen,
over ontooreikende levensmiddelen beschikkend, kunnen
niet aangroeien zonder hunnen toestand te verrnoei-.

Iijken en dikwijls onclraaglijk te maken. De loonen zijn
over 't algemeen te gering om behoorlijk ook maar

kleiue gezinnen te onderhouden. De individuen die niet

aanhoudend een maximum werk kunnen leveren, vvor-'

den als eenen last aanzien, en noodzakelijker wijs wor-

"den zij door eene vijandelijk e atmosfeer omringt: Zij
die niet z60 veel winnen ale ze verbruiken ziju
parasieten bij de armen.

I

Ik spreek van het naakte feit, zooals het zich

aan ons vo.orcloet. Ik wil hier niet onderzoeken of clit feit

aan eene natuurlijke noodwendigheid beantwoordt ofwel

het gevolg is del' kwalen van het huidig stelsel. Zelfs

clan, als wij een onwederlegbaar bewijs voor die laatste

stellinz konden aanvoeren, zou het 011S onmogelijk0,

wezen eene verandering te brengen aan de bestaande

orde del' dingen in een z66 kort tijdverloop als de toe

sta'nd het eischt. Wij weten maar al te wel dat de lei

del's zich niet willig van hunne macht laton berooven

en dat alle goede redenen del' wereld hen niet bewegen
zullen

.

afstand te doen van de voorrechten, zonder de

,,�e'lke zij zich hun leven niet inbeelden. Bet kapitalis
tisch stelselligt zoo goed vastgeankercl, en de maatschap
pij is heclen ten dage een zoo ingewikkeld organism, dat

"

het onmogelijk is nog te hopen op eene omwenteling
die plotseling een nieuw regiem in de plaats van het

bestaande zal stollen.

'k Zal de kwestie niet verder behandelen onder

heur algemeen en uitsluitend voorkomen : ik zal mij niet
afvragen of de bevolking nooclwendig eene snellere toe
name voIgt dan' 9.E} levensmiddelen. Om te bevestigen
clat er daar eene wet bestaat, die vroeg of laat een voor

de menschheid verderfelijk onevenwicht moet- brengen,
.daartoe zijn de' huidige gegevens onvoldoende en het
aantal jaren waarover onze waarneming strekt, is

oneinclig te klein om tot' eene gevolgtrekking te k0111en

dieop wetenschappelijke gronden steunt.

Ret kornt hier op aan het -vraagstuk flink aan

te zien, de belangrijkheid ervan te erkennen en te be
sluiten of het hoogstdringend is er eene oplbssing' aan
te geven.

I,

*
* *

Op 't eerste zicht schijnt niets eenvoudiger. De
feiten zijn wel bestatigd en niemand kan er ernstig aan

denken die te loochenen. De bevolking groei� zeer snel
aan in de meeste 1anden; zij vermeerdert vooral door
toedoen der arme standen waar de geboorte overgro�t\

is, en door de behoucling, dank aan den vooruitgang
der genee�lmnst, van een groot getal individuen waar

onder een aanzienlijk ten honderd zwakken en gebrek
kigen. Gezien het kapitalistisch stelse�, blijft de voort
brenging beperkt en de loonen verhoogen niet in-de ver
houding geeischt door de vermeerdering vall het getal
te voeden monden. De gemidclelde gezondheidstoestand
van het volk verslecht in plaats van te

I

verbeteren en

de weerstand aan de vermoeidheid neemt af. In zekere
lanclen van Europa is de ellende dusdanig, dat jaarlijks
.. uizencle gezinnen uitwijken om een laatste geluk te

beproeven en in verre streken het Ievensonderhoud te
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. Bij gevolg --'- en dit besluit komt onverrnijdelijk
voor den geest - moet men trachten om, zonder uitstel,
de toeneming del' bevolking onder de arme standen te

beperken ·en zelfs tegen te houden.
,

Maar de ziak is veelzijdiger dan zij het schijnt
op eerste zicht, en zij wordt bij zonder ingewik keld
door het feit del' talrijke belangen die op 't spel staan
en die onder zeer verschillende hoeken willen beschouwd

worden. Het oordeel dat van eerst af het natuurlijkst
schijnt wordt het minst ver kondigd. Zoo hooren wij elk
oogenblik klachten uiten over den toestand van Frank

rij k , wiens bevolking oneindig trager toeneemt dan I

die del' andere groote naties van Europa ..Wij hooren

zeggen dat het in verval is, dat het zijnen onder-gang
te gemoecl gaat, dat zijn invloed vermindert. De pa

triotten, die droomen vall "de weerwraak " en van

oorlogsroem, klagen dat de rangen van het leger niet

vergrooten ; de nijveraars vrcezen dat vreemdelingen
zich in Frankrijk zouden vesten, er een open werk-

-

veld en n),inder stremming dan in hnnne landen vin

dend; de ekonomisten eindelijk, die van alles maar

den zuiver mat0rieelen kant zien, verh.ondigen het ver-·

Yal van Frankrijk : voor hen zijn grootheid en macht van

een land werking van den omloop del' kapitalen en

van de
.

ontwikkeling del" nijverheid. Zoo komi het,
uit reden van zijne snelle ekonomische vlucht en van

de vervaardiging van brodwerk in 't groot waaraan
het zich overgeett, dat Duitschland in de oog�n del'

ekonomisten doorgaat voor een land met groote toe

kornst, geroepen om het overige deel van Europa te

eirlen, terwijl Frankrijk « over eene noodlottige hel

ling glijdt. » Nu, voor iederen klaarz ienden geest, is

opmerkelijk het tegenovergestelde. waar. Sinds de ves

tiging del' Duitscne ecnhoid , anders gezegd sinds de

zegepraal van den Pruisischen geest, valt Duitschland
met steeds toenemende snelheid in verva.l : 't brengt
niets leef'baar meer voort, 't heeft niet een nieuw ge

dacht, geen enkelen oorspronkelij ken aauloop, niet

e ne ·lJeweging die eel}e innerlij ke g-isting' verraadt.
't Is alleen nog een uitgebreic1e kazerne waar ieder

marcheert op bevel ; de wetenschap zel ve is verwerk

tuigd : zijis gebracht tot eene ontleding van onverschil

'li�_e feiten uitgevoerd volgens onveranderlijke - metho
den. Er zijn geene karakters, geene mannen meer, ,'�r'
zijn alleen nog gehoorzarne soldaten en onderdanen
van zijne majesteit Wilhelm II, cloor de gratie Goels

keizer van Duitschland. Zelfs het socialism ruikt er

naar de kazerne 1 En 't is die geest van blinde gehoor
zaamheid, van laatschheic1, van onpersoonlijk.ing dien

men' ons als voorbeeld aanbiedt, �n dien men ons voor
de toekomst .beweert op te dringen onder het deksel

eener ekonomische weIY::lart, waarvan een namv lettend

on':lerzoek onget'wijfeld de valsche eigenschap zou ver

nietigen.
Dat de bevolking van Franluijk trage1' toe-

zoeken dat hen in hun eigen land geweigerd wordt.
. Zelfs bij minder behoeftige werklie en boeren zijn de
kinderen te talrijk opdat de tami liemiddelen zouden
volstaan 0111 hen een voedsel te verschaffen , 'gezond,
krachtig en dusdanig - in hoedanigheid en hoeveel
heid - dat het de verbruikte krachten herstelt en aan

het ontwikkelend organism de elementen levert die

noodig zijn om het de gewenschte weerstandskracht te

geven.
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neemt dan die van Duitschlaud, kan een 'ongeluk schij-
'

nen aan generaals, aan nijveraars, en in't algemeen
<tan de burgers: maar wat belang heeft dit voor 't
volk? Zijne belangen worden door geene politieke
grenzen beperkt. Er bestaat geene reden tot kinderen

maken om hen te zien uitbuiteri door kapitalisten, daar

hij verplicht zijndo de bezittingen hunner uitbuiters
. te verdedigen. De burgers prediken "vel aan het volk

van te groeien en te menigvuldigen, maar geven zelden
't voorbeeld : zij onthouden zich veel kinderen te heb

hen, uit vrees het erfgoed te verbrokkelen. Zoo zij wen
schen dat de proletariers aanwoekeren, dan is het om

hen in ellende te houden, om hen te beletten zich opte
leiden, te onderrichten, hunnen toestand te hegrijpen,
dan is 't orndat zij zich goedschiks zouden leiden laten
€11 de onzinnige 1'01 blijven spelen van hunne verdruk
kers tegen hunne brooders te verdedigen.

Indien cle houding cler burgers in zake over

bevolking zeer .natuurlijk is, wordt die van zekere
socialisten mindel' uitlegbaar. Inderdaad zien wij me
nigmaal socialisten - hierin eensgezind met de bur
gers - de vruchtbaarheid del' volksklassen a1s eene

deugd roemen en met zichtbare vijandelijkheid iedere
theorie bejegenen die heme vermindering beoogt. Dit

gedrag, volkomen in strijd met de rechtstreeksche

b�langen van het volk , is moeielijk te wettigen, Maar
zonder vee 1 moeite ka n men er den oorsprong van

vinden in het �eit dat het gedacht der vrij willige be

perking van de voortplanting voor het eerst geuit
werd cloor den burgerekonomist Malthus, die' heur
uitgaf als de oplossing van het maatschappelijk vraag
stuk. Alzoo 'trachtte hi] de ware beteekenis der krrzis

\

•
I

VAN DE OVERBEVOLKING

te bedekken en aan een louter palliatief den schijn
van een afdoende geneesmiddel te .geven. Dit gedacht
kwam den socialisten als eenen aan bet volk

. gespan
nen valstrik voor en zij schijnen een overdreven wan

trouwen ertegen behourlen te hebben. Langs eenen ande

ren kant moet men, om de voortplanting te beperken,
beroep doen op het persoonlijk initiatief en men weet

hoe afkeerig de wcttelijke socialisten daar tegen
woordig van zijn, zij die stelselrnatig in massa en

volgens gegeven orders handelen. Eindelijk ziju er

misschien enkelen die vreezen, dat de wek l.e met on

talrijke gezinnen, alzoo eene bevoorrechte positie heb

bend tegenover de andere, ophouden zullen. zoo
.

heftig
de gemeenschappelijke ellende te voelen en dat de

beweging er door afnemen zou ?

Wat er ook van zij, e1' is geene enkele stevi

ge 'bewijsvoering die toelaat eenen maatregel te be

strijden ill staat om eene ,oogenblikkelijke verzachting
del' ellende te bewerken. De waarheid 'is daar in zijne
geheele brutale tastbaarheid. Ret volk heeft dubhe!

belang zijne voortplanting in te toomen, zoo voor ·he.�
den als voor de toekomst. Als de proletar iers-gezin
nen mindel" kinc1eren zullen tel1en, dan zullen die

kinderen betel' gevoed An beter gekleed worden, zij
zullen kloeker worden en meer weerstandskracht ver
krijgen, zij zullen meer tijd en middelen hebben om

zich te onderrichten ; en onderwezon proletariers wor

den bewust van hunne macht, en laten zich niet meer
scheren zonder protest. Met het aantal arbeiders zou

de mededinging verrninderen en de loonen zouden.

neiging tot stij gen krij gen.
Om de prijsverminclering te beletten beperken

7
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de kapitalisten kunstmatig de voortbrenging. De arbei
ders kunnen �len geen beter antwoorcl geven 'dan de

voortbren ging te beperken der armen die de rijkdom
men stichten. Bet is van meer belang een aangesloten
tuchtig 1eger arbeiders te hebben dan eene over-groote
massa ellendigen. Bet getal alleen zegepraalt. niet
men moet er het verstand bijvoegen .

.JACQUES MESNIL.

(slot volgt)

..



---__<E---'--

"'d -+-'

CO$ .�
---1 Q
...:::> b
._, io
::::;: (l)
H �

W H
;:::J

25
(l)

q
0
� t.C
�

� .;3
v<

� �
Li";) �

..,...;>

:::: 5cO
;.,

if.) '.'

:;::? ::::
H cO
c: cci

�
8(l)

'V Cl,)
,-

--

2 h
cP <l.l

(..>

� Li";)

Co' ,....

.......; '.v

CD
;..:.

,..., G)
d bJ)
tf; <l.l
H N
ro --

c;::; (/)

.,...., 0

bl
p..
"'"'

.6
.-

('..)
� :l3 C,)

�
6

..._,

� <l.l
� C

-;.-.0
if.) ....

<l) 5 ,:::: ,....

"0 ;:::::.. �
<i.3

'"".::5� 0 -0 ,.....
<l) 03If!

C3 "".:: N

<l) .....
' <l)

� '"'-" c--< -+-'

tJJ
_,

'"'" CD03, .--< <:dH r-' V
�' :.l h if} W

,_,

� 'U <l) ....... r'

§ � :� ::::

8 ,.... Q) 0

� (3 "0 ::::
0 ..0 C <l.l C

� � � Q)
ce c..
<:d 0

H

8 H Cl,;

<l) <l) �
Q) "0 -;-->

..._; � � ::::

6 � 0 ..-xj
C!.l ......

lQQ) Sc .......;

)3IJVOEGSEL AAN NUMrjVlER 1 VAN

ONTvVAI{ING�
Tweemaandelijksch Tijc1schrift.

Aan enke1e lieden waarbij w ij iustemrning met

ons pogenhopen te vinden, waren wij zoo vrij deze prod
- arlevcringen te zendeu van ons 'l'weernaandelijksch
'I'ijdschrift, waar iu steeds de Lreedste opvattingen, .zoo

ill Kunst als in Suc.iologic, zullen voorgestaan worden.

Ontwaking staat liuiten alle partijen enscholen

en laat volledige vrij heid YaH oorcleel aan z ijne 111(;<1e

werkers.

Behalve dees 'I'weernaandelijksch 'I'ijdschrift.
ontvangen onze inscluijvcrs, om de vccrtien dagcn, een

SLrijc1blarl.
-.'2 Prijs pel' jaargang : ;) frank �l-

P. S. ''''no. l'CI"zo��kcn l'l"iClldt�Ii.�k dc bcl:mgsC,cllcll
den ondCle§d,a:uul:hlsdulj_ijving'sbu a IdiD II belwOlel i_� k

illgevuhl t(_� zmJ:dcli a:llu 011110 hUleCt'l : Um.lllllt'�.'I·a:t.',
I;), 1,�rl""EilPIE:\f_



ARME MENSCHEN

"

Er wandelde eene vrouwe langs- den dijk ,

voorbij de plaats waar ik naar de wolken lag te turen -

of mijn geluk ook vandaar.moest komenP -

Er wandelde eene vrouwe .langs den dijk , met
een heele .schaar kinderen. Ik telde er zeven,' dr-ie
jongens, twee meisjes en twee bitter kleinen, die, in
een oud wagentje tegenover elkaar zaten, -en, in volle
bewustzijn van hunne belangrijkheid, statig -rondke
ken. De oudste bengel duwde het voertuig voort.

't 'Vas eene volksvrouw , met het gewone, diep
vervallen gelaat. -Toeh zag zij er gejonstig uit met
haar breeden mond en verbrokkclde tanden. De ,killde�
ren waren, zeldzaam genoeg, frisch en .gezond, schoon
zelfs. Ze waren rein en netjes gekleed en men zag dat
de moeder er ,wer.k'van maakte. -Was de kleur van

hun pakje ook.wel wat verschoten, gaapten de te_ wij
de .schoenen van den oudste en liep een andere khaap
op sloefen, toeh zag men dat het mogelijke was gedaan

\

om de boel aaneen te houden en de schorten .der meis-
• ',,' I'

jes .waren smetteloos bla!lk .

.

't Was een blij.de, zonnigs dag. Het kabbelen
de water van den stroom wemellichts in 'den zon

nebrancl, helwit vlekte het zeil van ,een jachr .op het
liehte groen engrijs �an dijk en Schelde en -de polder

i,
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dejongste,knaap die sinds eenigen tijd met een stok
in de gracht plodderde. Juichend liep heel de bende naar
hem en bleef vol bewondering staan voor het dooie beest,
dat dik-opgezwollen in het clrassige water dreef.

Traag naclerde hen een rnan.- Zie eens, Va, wat
grooten hond! riep Piet hem toe'. Hij zag op'�'Hier is
-er nog een, antwoorde hij, De'l{inderen liepen naar

hem.-- Die is nog grooter! kreten ze en Trezeken klap
te in de handjes van pret.- Is .hij clood � vroeg zij
nieuwsgicrig en keek met groote, vreesachtige oogen
.naar het dier.- Va, hoor eens, ons Trees vraagt .of hij
dood IS, spotte Jan: hi] is zeker al �e:n: jaar doocl, be-,
weerde hij heslist. ' -

De man antwoordde niet en staarde in de verte,
waar een groote, zwarte stoomboot den stroom opvaarde.
De kinderen liepen voort en hij bled'weer achter.

..

'

...... Een workman die met vrouw en kin

deren's Zondags gaat wandelen ? 0, ik weet het, 't is
zeldzaam, zoo zeldzaam, dat het mij ook verwondercle.

" \

Toch was het zoo . . . . . ..

Hij zag, er niet vroolijk uit in' zijn �uil
bruin, versleten pak , den ouden vilt cliep oyer hetvoor
hoofd gedruk t. Zijne kleine. oogen stonden dof en Iuste-
109S en werktuigelijk kauwde hij op een grasspriefje,
dat tusschen zijne lippen heen en weer schoof:

Bet, was een dier zdldzame,
,

zachtmoedige
werkers, die men soms als voorbeeld stelt. De onder

,worpene, gedweee,'!' die er zich bij .legt ", de zwoe- ,

.ger, die van' 'smorgends tot's avonds wroet, nooit
.. , uitgaat ", nooit drinkt, die ganscli zijn loon aan de

I ,

vrouw geeft, vee 1 kinderen .maak t en ..... .niet ge-
lukkigis, niet gelukkig. Hij voelt zwaar het noodlot

ONTWAKING ARME MENSCHEN

was overgoten met eenen warmeri glans, die hem een

helder, vroolijk leven schonk.
De kinderen stoeiden.
--- Zie eens, moe, hoeveel bloemen dat ik al heb !

ju'ichte het jongste meisje.
� Ja, Trezeken, beaamde moe, pluk maar voort,

,,;e zullen ze 't huis in water zetten .....
,

-- ,Piet, laat mij nu het voituurken wat cluwen,
smeekte het oudste. '

Piet was onwillig, doch moeder beval: Piet,
laat Fiene nu wat duwen, en de jongen gaf toe en liet
het wagentje aan zijne zuster over.

Een tier knapen had zich achteraf gehouden.
Heimeljk en verstolen, opcla.t de anderen het niet zou
den merken, haalde hij een appel uit zijn zak en beet

gulzig. Doch Trezeken had het gezien en dansend liep
zi,) naar den jongen al roepend : Moe, Gust heeft een

appel, Gust heeft een appel! IJlings .moffelde Gust de
vrueht weg. - 't Is niet waar, snauwde hij 'I'rezeken

.

toe en gaf haar een nijdigen duw, zoodat al hare
bloemkens ten gronde vielen en het !dnd begon te
schreien.

Meeder kwam weer tussehen \ als opperste
scheidsrechter. - Hier dien appel, beval 'zij, en sehei
maar uit met grijzen, Trezeken, toe, kom bij mij, ge
krijgt immers een stuk. Onpartijdig deelde zij de
vrucht. Hier Wardje, dat is voor u, zei ze en ze gat' een
del' wagentjeskinderen een brok. -

. J{rijgt Franske
niets? vroeg Trezeken benieuwd. - Neen, Franske is:
nog te klein, meende moeder, en zij hief het ,\vieht uit
den wagen.

- Moe, een hond, een groote hond !riep eensk laps

,. ,

' ..

r ,

, I
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drukken op zijn arm, donker leven, hij draagt in zich
een duister gevoel van verterende rampzaligheid, hij
,veet het onrecht, 'd� willekeur die zijn bestaan hitter
en hopeloos milk-en, doch hij is 'willoos en kent geen
verzet, hij bukt het rnoede hoofd en sjort maar

voort als een ellendigvmishandeld paard. - "Bet is
zoo, het moet zoo zijn, het kan niet anders, want wat
kunnen 'wjj, armen, doen "; dat is de wij sheid die' zijn
leven hem gaf en " hij legt er zich bij ",

,

Er zijn er zoo.
,

Traag ging hij voort. Zijne grove .eelthanden
rustten onbeholpsn oJ) zijn rug en zijne ,groote, plompe
schoenen traden het jeugdige gras.

De kinderen waren reeds ver. Soms hoorde ik
nog hunne heldere stemmen juichen dat het schalde
door de Iucht, doch hunne k.indervreugde wekte mij
niet meor op en het werd mij zwaar en treurig te moe.
Als in een, droom zag ik hunne toekornst. Groote, vage
schaduwsn warrelden en woelden en beeldden zich in
duistere lijnen en schikten zich .Iangzamerhand tot zi]
duidelijk werden en klaar. En zij verdwenen weer en

.anderen volgden, en nog anderen voortijlend als de tijd,
Ik zag ze weer, at die kinderen, ik volgde ze door de
-dagen, door de nevelige, grijze dagen van hun bestaan,
Jot aan het einde. Vroolij k zijn ze niet, opwekkend
en blij zijn ze niet die levens, en dan zoo banaal, zou

-doodgewoon - alledaagsch, eigentlijk. niet bijzonders.
*
* *

INiet lang gaat Piet nog naar school. Hij wordt
weldra "op stiel gedaan". Bij eenen schoenmaken,
waar hij niets dan boodschappen moet doen en afgeran-

I,
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seld wordt, bij eenen bakker, waar hij met de' zware
broodkar de straat op moet na een halven nacht in een

'

.kelderte hebben gewerkt, bij eenen metser, waar hij
1eert drinken. Als hij volwassen is, gaat hij aan de dok
ken werken. Hij trouwt weldra, krijgt kinderen en zal
hard wroeten, misschien ook veel drinken, zljn heele,
lange leven, tenzij eene medelijdende kist hem intijds
de ribben- kraakt, of een rnenschlievend touw, hem in 't
water zweept De zoon van zijn vader.

Fiene, gaat reeds vroeg in een magazijn om

koffieboonen te rapen. Een flinke deerne wordt zij, eene

krachtige, welontwikkelde deerne met zwellende Lorst
en en breede heupen.

Het gewone, leven van al haar's gelijken, �en
wild, onbedwongen leven, uitspattend van luidruchti
gen hartstocht, een hitsig, -wellustig leven van brui
schend bloed en weelderig vleesch. Het rondloopen,
's avonds laat, het trekken langs de straten met de an

dere vrijsters, in plompen waggelkadans, luidkelend
gemeene, krijschende volksdeunijes. Ret zwieren ill"
de warme, darnpencle danszalen, met uitdagende .geba
ren en zwaaiende rokken. Daarbij hevige twisten
t'huis, gewelclige, schreeuwende twisten .met hare moe-'
der. Zoo leeft Fiene hare dagen, gedachtenloos, onbe

kommerd,' slechts voelend de vreugde. of de pijn van

het oogenblik.. Doch eene schacluw rijst. Ze l�rijgt een

kind, en op hare woelige jeugd voIgt nu het 'leven
-der snel verslensde rrioeder. En na het huwelijk met
een werkman, den last van het huishouden, den
verlammenden, pijnlijken sleur van een armemen-
s�hen-huishou,den, in eene vuile, onooglijke buurt der

. ,.'

I ,
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stacl, in een dier donkere, enge werkmanskoten
.

Ret k ind.harer moeder.

Ben sluwe, berekende knaap is Gust.� " HiJ
is mij niet zoo eigen als de auderen ", k laagt moeder.
H Die zal zijn weg weI' maken " meent vader; En hij
maakt zijn weg ,'t Is al gelijk waarmede hij begint, OVeI�

al weet hij gebruik te maken van het minste voordeel,
van de kleinste nietigheid. Hij is gewetenloos, sluw en

behendig, daarbij harc1nekkig en onmeedoogend tegen-.
over anderen.

Hij werkt zich omhoog met vaste, onverbidde

lijke hardheid: alle middelen zijn hem wel, doch hij is
, I '

voorzichtig en zorgt binnen de palen van's lands wet-

ten te blijven. Rijk zal hij worden; schatrijk , misschien.
hier, misschien in den vreemde, in Amerika of de eene ot

andere uolonie waar te beschaven valt. Men zal hem

roemen als een werker, een selfrnade man, iemand die

met' eigen handen i'VOl1 'wat hij bezit. Hij zal macht

hebben over de anderen, hij tal' heerschen -over de an

deren, hij zal leven door de anderen,
Hij is de instandhouder del' traditio, die de mas

sa laag houdt in vuilnis en onwetendheid, hij is een del'

grooten del' aarde, die sinds Adam bet Ieven van milli

oenen tot.een vloek maken , de parvenu, de hatelijkste,
de wreedste onder de heerschers, de koudste en onver-
schilligste aan al wat rond hem leeft.

' \

.. Jan is een gezonde, levenslustige k erel. Luch

tig en opgeruimd rolt hij doo� de dagen, zonder· ach

terdenken. Tot hij een slecht nummer trekt in de loting
en ingelijfd wordt lJij het leger. ,1

ARME l\1ENSCHEN

Het gaat hem niet goed in de kazer.ne, moeielijk
kan hij zich,wennen aan het nentonige, willooze solda
tenIeven. Zijne vroolijkheid laat hem 'in den steek , hij
wordt zwaarmoedig en krijgt heirnwee naar ·het vrije.
De kazerne drukt hem, hij voelt zich zoo benepen, zoo
eng in het leelijke, donkere gebouw.

'

- "Un mauvais sujet", o�rdeelen zijne oversten,
omdat hij onwillig is en soms dagen lang drinkt en

op zwier gaat. Hij doet slechte n dienst en wordt ge
straft en nog .eens gestraft. Dan ,deserteert hij.

'Doch lang 'kan hij het buitenlands niet uit
houden, hij komt terug en wordt gevat. Als hij uit

Vilvoorden komt is hij gebroken, vernietigd, zoo naar
't lichaam als naar den geest. Hij verbiiitt eenigen tijd
in 't hospitaal en deserteert daarna opnieuw,- naar
Frankrijk, waar hij rondzwerft, misschien als'" h011O'er- '

, t:l

lijder te Parijs, misschien in het II Vreemc1enlegioen ",
ellendig in elk geval.

.

Hij z'al weI. doodgaan als een hond zonder
schuilplaats, een vagabond, misschien.wal als misdadi
ger, waarvan de samenleving zich gewetensvol ont-'
maakt, in het klaar; edelrnoedig besef harer plicht.....

"

.
\

.

- Trezekcn, lief Trezek.en, wat wordt gij in
het leven ? Het is me als zie ik nog uw ,blij gezichtje,.

�w
.

/
blozer.d, helder kindcrgezichtjs, met' die: groote,

verwonderde oogen. en het krollend, bruin 11aar dat'��ve
wangen streelt. Wat wordr uw leven, wat is uw pad

. tusschen al die diepe, verwarde sporen, tusschen al
die kronkelende duistere sporen, die zich door de mod
.der del' aarde verlijnsn in de verte ?
..

,

Te hard isvoor u h�t leven van: Fiene, het ;wilde

15
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.1 I' ;1

leven ven Fiene, gij z.oudt het niet dragen, �,ij de lieve

'ling, de trotsuwer moeder. U is een beter lot .w!3gge
legd, Trezeken, voor u zorgt de vrouw, en als ze dro0¥lt
van -uwe toekomst - welke moeder droomt niet van• \ I f I, \'

•

hare kinderen, wen ze klein zijn --;-. dan ziet ze II ne�jes.
als ee�ej�ffrouw', als eene heele, waarachtige .juffrpuw.
Geene volksvrouw, geene slordige, gemeene korfleboon

raapster of zakkenvertelster, dat.le�en ware te hard voor

u Trezeken moeder zal er voor zorgen dat uw.weg zacht"
" r

•

zij, licht en vroolijk, en misschien, wie weet, 't
..
is il;n-

mers niet onrnogelijk, misschien huwt ge later wel een

burgerszoon j een welstellende, �rave jongen, die u

zou koesteren en dan .zult ge mevrouw zijn en wonen, in ..

een huis, geene smerige werkmanskrocht, maar een

huis, misschien wel een zansch huis voor u aIleen, in
eene stille, deftige straat der stad.

Meeder weet wat hare kinderen zullen wor

den, zij kent het leven van het volk , van de lieden
harer soort, zij kent de ruwheid en de harde, nijpende
ellende die in de voorgebo�'gten der weidsche. steden
huiz·eri. Zij weet dat al hare kinderen daarin hunne

dagen zullen slijten, doch u wil zij ervoor bewaren,
.

Trezeken, voor u "vii ze ai doen wat ze, kanvinu heeft

zij a1 de sprankels bewaard van een schoonen clroom
.

die ook eens in haar was, al de povere lichtsprankels.
die overbleven van haar verscheurd, treurig leven.

Zij heeft u meer lief d;n 'de 'a�deren en 'daarom maet

gij ten minste ontsnappen aan bet zware noodlot dat
op de arme menschen drukt, daarom moet gi; ten min

ste gelukkig zijn.
/

Ik zie u naar school gaan, langer dan de an-

deren, daarna naar een atelier waar men kleeren

ARME MENSCHEN

maakt voor I r ijkelui.
Ik zie u van's morgends tot's avorids lang'S, de

straten loopen om boodschappen te doen, daarna gebukt
over een naairnachien, te midden cler taterende. naai

sters. Een slank meisje is ze geworden, wat . bleek , met.

een fijn gezichtje. Hare groote, donkere oogen heeft ze ,

bd�ollden. De « Juffra », noemt men haar in hare straat,
omdat ze. eenen hoed draagt en zelclen eenen neusdoek
omslaat. En moeder is tevreden en meent dat zij het

. betel' heeft dan Fiene. Zij wordt naaister, vo lle naai

ster en wint veel geld, twee frank en half per dag als
ze werkt van's morgends acht tot's avonds elf en twaalf
nul'.

- Zijt ge gelukkig liefTrezeken ?

Ze maakt kennis. 't Is. een burgerszoon, een

zooals haar moeder droomde. Hij volgt naar 's avonds,
als ze naar huis gaat en eindelijk leeren zij elkaar
kennen.

Het is een mooie jongen, en Tcezeken heeft hem
.lief en bewondert .hem. Hij kent zooveel, zooveel, t}ij is.
zoo ge1eerd en weet zoo schoon te praten. In hem leert
ze eerie andere wereld kennen clan die waaruit zij kornt,
eene fijne, beschaafde wereld, waar de menschen zacht

praten, schoon gekleed gaan en altijd rein en zuivel�
zijn ; geene ruwheid hier, geene harde woorden of stoo

tende tooneelen. De menschen schijnen zoo zacht _en
goed en hunne huizen zijn zoo groot ell prachtig.

Is het te verwonderen dat zij hem aanhangt,
dat zij een eindeloos vertrouwen heeft in zijne goedheicl,
in zijne Iietde P Zij gelooft al wat hij zegt, zij droomt
van hem, hij is haar leven, hare toekomst, l�are wereld ..

.......... Dan maakt hij haar een kind e�l laat haar staan ..

17
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- Zijt ge gelukkig, vroolij k Trezeken ?

Hare moeder sterft, haar vader is reeds jaren
.geleden verongelukt ; hare broers en zusters kunnen of
willen haar niet belpen, en ze staat aileen, alleen in die

eindelooze wereld, 'in (lie onverschillige, spottende
wereld, verloren t� midden del' menschen die haar weg
.stooten en schanc1e spreken over haar. Dan heeft ze haar
'kind omgebracht in eenen clonkeren nacht, dan heeft ze
z.ich zelfwillen ombrengen in eenen cluisteren, razenden
onweersnacht, doch ze was bang err dierf uiet .

Zijt ge gelukkig, goed Trezeken ?

De taveerne is eene toevlucht voor arme, ver

loren meisjes, de taveerne is eene schuilplaats voor

slechte rneisjes, en de menschen zeggen dat ze slecht
is En ze daalt, ze valt dieper en dieper .

. . . . . . Er loopt eene hoer meer op het voetpad, eene
hoer met fletse oogen, met ingevallen, gepoederde
kaken en eene rauwe, gebroken stem. Ze roept de

1I1�u1l1en na die haar voorbijgaan en honend omkijken,
.ze bedelt en drijft handel met haar 'lijf..... een mensch
1110et eten .. '"

'

o 'I'rezek en, waar liet ge uwe groote verwon

c1erde oogen, waar liet ge uwe heldere stem, wat is er

in u omgegaan eer gij hier kwaamt ?

...... Er dwaalt eene hoer langshet voetpad, in den

donkeren avond.....
I'

•

- Zijt ge ge1ukkig, zacht Trezeken ?'

Met Ward duurt het niet lang. Hij groeit te
"

ARME IvlENSCHEN

snel op en wordt een langopgeschoten, bleeke jongen,.
een stille droorner.Hij is te verstandig, meenen de lieden

en daarom sleurt eene tering hem dan ook spoedig weg.
En Frans Frans? Er hangt eene wolk over'

zijn weg, eene zware, dreigende lucht, en ik waag het

niet haar op te heffen , ik waag het niet, want ik vrees .. �

en hoop ........ ?

***

Voorbij de plaats, waar ik naar de woiken lag
te turen, ging er eene vrouwe langs den dijk ......

J. ANDP�ms.

. -
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I

PE 'jIETENSCHAP 'ALS PROND
ONZER WIJSGEERIGE EN jV1AATSCHAP-

PELIJKE PVERTUIGING

Zekere lieden hebben een fellen hekel aan de

wetenschap. Dit schijnt onwaarschijnlij k en tech is het
waar. Sommigen zijn haar niet g encgerr omdat zij aan

kunst eloen, anderen omdat zij aan niets dcen, allen 0111-

dat ze, bij ondervinding of van 1100ren zeggel'l, over

tuigd zijn dar de wetenschap eon vervelend iets is, clat

erg veel inspanning vcrgt. Houc1t gij hen voor clat

wetenschappelijke ontwikkeling onmisbaar is voor

iemand, die zich in. volle bewustheid een overtuiging
vormen wil, dan plooien ze den mond tot een : « malle
vent, ik heb m�clclijden met je» en doceeren met magi
strale, waanwijze vcldaanheid nagenoeg de volgende
argurnentatio :

- Wat de wetenschap heden waarheid heet,
noemt ze morgen .leugen. Zij is onmachtig ook maar een

vraagstuk del' gedachte op te lossen. Met wijsbegeerte
en sociologie heeft ze niets te maken, daar wisten de
oude Grieksche philosoph en zooveel van als de moderne

geleerden met a1 hun wetenschap. »

Is het niet betreurlijk die voor den gedaohten
vooruitgang noodlottige dwalingen te zien verspreiden,
en dat door menschen, wier ongestaatde, willekeur ige
beweringen bewijzen, dat zij van de wetenschap slechts

weten wat hen daarvan aan slecht verteerde begrippen
uit hun schooltijd is bijgebleven, ofwel, dat ze niet de

minste bevatting hebben van de gestadige wisselwer

king tusschen de idee en de stellige kennissen, tusschen
de wijsgeerige en sociologische opvattingen en de weten

schap ? De miskenning van de overgroote hoeveelhe�d
stellige kennis door de vorige gesiachten opgestapeld,
van dien eenigen, hechten steun, dien de mensch- bezit
tot het opsporen der waarheid, is de, ontkenning onzer

eigene geestes-kracht. Zon::1er hem waren we veroor

deelc1 eeuwig rond te dwalen op de wijde zee van men

schelijk gevoelen en verbeelclen, zonder eenig vertrou
wen in onszelf, zonder eenige hoop maar eenmaal het
vaste land del' waarheicl te ontdek ken.' Ret is valsch
te beweren dat de wetenschap met wijsgeerige of sociale

opvattingen niets 1� maken heeft. Integendeel, de wijsbe
geerte en de sociologic, die niet in overeenstemming
zijn met de bijzondere, gestaafcle kennissen, zijn on

waar en OIlS vertrouwen niet waardig. Wijsgeerige en

maatschappelijke stellingen zullen rekening honden
met de gegevens del' wetenschap willen zij eenigen
grond van waarschijnlijkhei.l bezitten.

/

*
* *

Voorzeker heeft de wetenschap de .volmaakt
heid niet bereikt, die haar toelaten zou alle wijsgeerige
en sociale vraagstukken volledig te verk laren. Het kan
b. v. niet geloochcnd worden, dat men .nopens de vra

gen omtrent het wezen der dins-en nog nietveel verder
gekomen is dan de oude Grieksche philosophen, Maar
het is een grove dwaling te beweren, dat die onvolko
menheid de onmacht del' wetenschap in' zich sluit. De

wetenschap is r.iet, zij wordt. Zoo zij op wijsgeerig en

maatschappelijk terrein niet .verder gevorderd ,is dan
ot haar periode van empirisme en inductie, toch kari
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het. lichaarn tusschen ieder paar lichaamsatomen een I

zielsatoorn bestond met bijzondere eigenschappen. En
wat zullen wij zeggen van de wereldbeschouwing dier
oude wijsgeeren ? BU gebrek aan nauwkeurige weten

schappelij lie gegevens konden zij niet anders dan het
heelal beschouwen nit, een anthropocentriscb standpunt
en waren hun eerste inc1ucties noodzakelijk valsch. Wat
de schijn doet veronderstellen namen zi] als waarheid
aan : de aarde was het middenpunt van het heelal, de

zon, de planeten en de sterren bewogen zich er rondo
En denkt gedat onze tijdgenooten, die van de moderne

'

kenissen niet onderricht werden, er waarschijnlijker
thecrien op nahouden dan €en Anaximander (t 600'
Y. ChI'. ), voor wien de planeten door ,een windstroom
rond 'de aarde werden gevoerd, dan een Anaximenes, die
de sterren beschouwdo als lichtgevende spijkers, dan
een Pythagoras (geb. 584 v. Chr.) eindeliju , die de
hemellichamen vasthechtte aan kristallen· spheren,
wier omwentelen een hemelsche muziek voortbracht?
Verclient het claarbij niet aangemerkt dat die superi
eure geest'en de wufte, onzedelijke, vaak wreede goden
van het Grieksche paganisme stilzwijgend erkend heb-

. I) en als meesters en regelaars van het heelal ? Is het
niet vreemd, dat die groote mannen, zonder onderscheid,
stilzwijgend huh steun verleenden aan de ontelbare
phantasien en mirakuleuse sprookjes van, het Grieksche

polytheisme, die als waarheid werden onderwezen ! Hoe
konden zij inderdaad de waarheid van de - dwaling ,

onderscheiden ? Zij verlieten zich op hun eerste onge
verifieerde waarnemingen, want zij 'bezaten niet als

:wij een samenhang van gestaafde kennissen, waaraan
"zij llUJ?- opvattingen konden toetsen. Die samenhang
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men reeds verzekeren,' dat zij eenmaal ook op dit ge
bied de volmaaktheid del' wiskunde zal nabij streven.

.Wie haar huidige .ontoereikendheid als voorwendsel
.

r eem t om haar gegevens over het hoofd te zien en bij
het bepalen eener stelling de teiten, wetten en metho-

. den verwaarloost, die.zij ontdekte, bcgaat een onver

geefelijke dwaasheid, die bijna onvoorwaardelijk de

waardeloosheid zijner stelling na zich sleept. Is het

-riiet omdat hij de eenvoudige ·wetten der mechanica uit
het oog verloor, dat de wereldwordings- theorie van den

grooten logicus Kant (1724-1804) mindel' waarschijnlijk
is dan die vari den mathernaticus Laplace (1749-1827) r

Het is waar, de wijsgeeren ,del' oudheid hebben
zekere rnoderne ideeen verrnoed. Maar daar ze veelal
voortgingen op hun verbeelding, was het ouvermij
delijk, dat zij naast de hypothesen, waarvan een mach

tiae intuitie hen de juistheid deed vatten, tal van dwa-
o .

lingen 'aankleefdeu, ,waarvan de wetenschap de onge-

grondheid heeft aangetoond. Waarheid en dwaling
hadden voor hen dezelfde waarde, zij misten een dege-
lijk criterium om ze van elkaar te scheiden.

Men heeft er op gewezen dat de ontwikkelings
idee reeds door de v601'- socratische wijsgeeren was

gekend en ook de leer van het behoud van arbeidsver-.

mogen. Maar die ideeen bestonden slechts als aprio
rische redeneeringen in verwarring met tal van valsche

.

opvattingen. Wat zegt ons b. V. de geschiedenis del'

Grieksche philosophen omtrent hun gedaehten over

het Ik ? Anaxamenes (t 640 V. Chr.) Anaxagoras
( t 500 V. thr.) en Diogenes (- t 400 V. Ch. ) aanzagen
de ziel als iets vluchtigs dat bij de geboorte met de

buitenlucht in de longen dringt en zich in het lich aam
vers�reiJt. Damokritos (t 460 V. Chr. ) meende dat in

I

" \
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van stellige kennissen heeft de menschelij /.\.e geest.
slechts veroverd na eeuwen ijverig zoeken : het is de

wetenschap. \

Wat wij thans bevestigen bezit een graad van

zekerheid tot heden onbekend, dank zlj de volmaaktheid
eener reeks werkwijzen en methoden, wier onbereken
baar nut sle�hts in de drie' laatste eeuwen werd naar

waarde geschat : het zijn de methoden van waarneming
en proefneming. Die moderne methode tot natuuronder
zoekwerdaangewezendoorGalileal(1564-1642) Met hem is
voor de wetenschap de periode van logische inductie

begonnen : de waarnemingwerd de grond del' theorie
en de onderstellingen kregen vasten grondslag. De we

tenschappelijke methoden zijn devolmaakste werk tuigen
derrede, zij zijn onafhankelijk van den onderzoeker,
waardoor haar waarde zich verre verheft boven die der
zuiver intuitieve redeneering, en leiden met schier vol
strekte zekerheid tot de ontdekking d�r waarheid. Ook
de uitvinding en verbetering van een aanzienlijk getal
werktuigen, die nauwkeuriger waarneming mogelijk
maakten, droegen oneindig bij tot overgroote -uitbrei

ding der wetenschappen.
DIRK VAN DEN Em..

(Wordi uoortgezetv

LetterkundigeKro1liek.

Een prachtig boekje !

Als men het reeds heeft toegeslagen, trilt al
tijcl nog voort die wondere zang del' beeldende taal,
waarrnee Verriest cpvolgentlijk de koppen etst van twin

tig mannen uit Vlaanderen,
Een prachtig boekj� !

Hugo Verriest is vooral eon heerlij k verteller.
Alles krijg] leven waaraan hij roert en men

ziet clan ook voor zich staan en gaan en wenden die
« twintig vlaarnsche Koppen », in doening en innig we�
zen door hem opgeroepen. Men drinkt, als het ware, die
warme woorden vol klank en zang en voelt in-zich
iets sijpelen van 't genegenvolle dat erin wierd uitge
stort.

Hugo Verriest is een heerlijk verteller .

. Maar ook : Hij is een voelend, klaarzienend op
merkel' ; hij weet te vatten, te begrijpen, op .wondere
wijze, het bijzondere, 't eigenaar:dige van aanleg ell
van gemoed.

Hugo Verriest is een dichter !
.

'

Hoor mij die taal, en den woordenval van dien

sierlijken stijl ! Die vlaamsche taal met wonders

bekoring als van vogelenzang, "an windengekweel en

\ .

,

(l)bij J, Derneester, uitgever tc Rousselaere, 2 deelen, fr,(l.GO -

\ I
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van boomengefluister, van 't beroezende stra1en del' zon

.en het goedig schemerend 1ichten bij avond en bij

morgencl. Alles wat hem de pen ontvloeit, tintelt en

,gloort', omtogen door den wonnig-k1eurigen schoon

heidsglans van zijn fijn, hoog gemoed.
Ja� Verriest is een dicbter I al komt de pastor

-pastor Verriest - wel bier en daar eventjes opduiken
in l�et nadeel van· de integrale weerele zijner eigen-

aardige kunst.

Dit heeft me wel e ins gehinderd in « Regen-
booa uit andere Kleuren s ; zeldzamer, nu, in deze

b

<.: Twintig vlaamsche Koppen» ; en, in zijue beste oogen-

blikken, waar hij klappen ghat over' Rodenbach, � de

ziel en het hart van bet herwordend Vlaanderen »,

over Stijn Streuvels en over Gezelle, Guido Gezelle,
«den Levenwekker», dan valt zij weg, heel en gansch,
de lmelling van den priesterrok, en de vrije, roerende

dichter die � Avondstilte » schiep, ontvouwt zich voor

ens il; zijne volle gloriekracht en heerlijkheicl ..

«En hoven zijn
\

zenuwgespierden en zeker

.geteekenden roerenden maar vasten hals staat zijn

kop ; een schoone kop, een prachtige . jonge kop, uit

1evend manner gebeiteld, met nette zuivere lijnen en,

onder 't blond borstelhair , vaste en lichtelij k uitsprin
.gende hoeken aan voorhoofd, kaken en kin. De vlerken

van den rechten, fijnen neus plooien uit, en de knevels

streuvelen weclerzijds' opwaarts en vrij. Zijne oogen

hebben wisselenc1e tinten : zij zijn zeeblauw met groen

glansen, of perelgeluw blauwgetint, maar stralen,

-stralon, stralen en roeren. Zij kijken en 'bekijken,

genietend. 'Maa� .... wat Eggen die donkere, zwaarwe-·

gende rimpels in dat voorhoofd daar ?

I
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\
« Een schoone jongen. »

En claar staat hij voor ons, Stijn Streuvels, ill
levende; lijf en luister verder wat over zijne kunst

wordt gezeicl :

« Hij ziet stukken natuur, bekijkt ze, be"\'vo�l-'
dert ze, geniet ze, en draagt ze genietend in de ziel.
Zij wassen claar. Zij crystaliseeren (- dit voor .... ). Zij
volworden. Den eersten Idem en levensplooi ontvangt
hij, en in zijn open geest en hert groeien zij tot hun

prachtig waarheidswezen.
" Hij ziet met heldere oogen, en borstelt k laar ,

en rechtzinnig. Hij ziet het leven en herschept het. ".
'kWilde wel hier heel elien hartelijken brief

drukken, met het :

- Stijn Streuvels, en luister niet ;
- Stijn Streuvels, en geloof 'daar niets van!

(van het kwaad, en ook het goed, namelijk, clat men

over hem zegt).
- Ik leze dat gij �VestvlaaJ:nsch schrijft,
Er is niets van !

,
- Ik leze ook 9at gij "een wondere ontleder

van het levensdrama "

zijt.
Er is niets van !

;; Gij schrijtt wat uw gedacht, uw gevoelen,
11\Ve inbeelding, best verbeeldt, in Ieveri zet, en ontbran
den doet. ..

H Gij ontleedt ze niet, sculpteert ze niet inwaarts .

in de diepe ziel ; bespiedt, bespeurt ze .'lli�t ; gaat ze
niet na. Maar bezielt ze',-en grijpt met krachtige prach
tige hand den groei ervan, den bloei en bloesem, en.

strooit ze kwistig, en gp.nietend, rondom U. "

I '
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En Gezelle, de groote, de nederige Guido Gezel

l�, de lang .miskende Meester; met welke warrne,

.alijke verknochtheid spreekt Verriest ons Va1� dien

onsterfelijken doode ?!

Men moet dit lezen en herlezen : Hoeger
en hooger stijgt Gezelle hierdoor in onze liefc1evolle

vereering, omdat dan blij kt hoe heel zijn Wezen en

Zijn in eenheid was met zijn werk, en hoe die groote
dichterziel

-

zich zelf gelij K' hleef in alle uitingen.
" Hij is het die in 't cnderwijs het leven gege

yen heeft aan de natuurkrachten van hetjonger diet: " '

Als naar eenen tweeden Flemming, edeler nog

dan den eerste, meer dichter, en die, logischer dan bij
'Otto Ernst, verdwceu in plaats van te besturen, luis-

\ terden de leerlingen - 't was iu het Seminarie - naar
H flat wonderlijk wezen zoo diep, zoo hoog, zoo 'breed,
zoo echt en waar en innig, zui ver als crystaal vol zon

neglans ...
"

« Zijn werk "vas, zegt Verriest, in de mate van

onze natuurkrachten, de verholen machten van onze

ziel. te doen medezingen en medeleven met hem.

« Ja, dat heeft als leeraar zijn werk en macht

geweest, geheel ons wezen te ontzwachtelen, in groei
en bloei te zetten onder zomerlucht en warmte .. :

«De Ian ge en donkere verdroteu uren van

,geschreyen en gesproken uitleg, vol onware en gebaar
de bewondering, zonder ziel en zonder leven, klaarden

-op en de lucht rondom ons tintelde van zonnestra.len .. ,'
»

Natuurlijk is er ge�nl plaats in het onderwijs
voor zulke leera'ars. Noch in staats- nocll in stads- noch

\
'

in privaatseholen is er plaats voor dezulken !

Zij m6eten erllit.' Plaats voor cle mic1dellpaat!

Voor de laffe, ond erdanige 'middelniaa t ! - Is 't niet
I

overal en altijcl z66? Stond er wel eene plaats open voor

d ien Groote, voor Gezelle? En Verriest, zit ook hij
niet weggemoffeld in een �orpje, een gehucht bijna,
verloren in zijn duurbaar Westvlaanderen? Wie kreeg
er al een «baantje », anders dan .door intrigen en zo\ol-
Iikken ? - Wie ? -

'

, ,

En Gezelle moest al dood en begraven zijn,
alvorens de openbare keurmeesters del' vlaarnsche let-

\ ,

ierkunde - gansch in beslag genomen, als ze waren,

door 'tvlijtig bekronen van pit- en karakterlooze ama

teurs-literatuur - er einc1elijk ook aan dachten, van uit

de hoogte hunner akademische nietsweerde, een� prij
zend neer te zien op het werk van hem die, op kunst-

, en taalgebied, hun aller meerdere was..

r
+ Ja, hij was kwalijk verstaan.

� \

" Nu na lange jaren, wekt c1at min verwon-

.lering en min bitterheid. "

En, gelaten, vervolgt dan Hugo Verriesi :

� Hij viel in't onderwijs, in eene opvoeding,
die sedert lionderde jaren gezeteld was. De boeken

'waren gekoeen ; de uitleg lag gereed : de werken

waren geregeld ; het onderwijs en de' leering lagon
vast in vaten : - scheppen en uitgieten.

, « Gczelle wilde daar niet van; of Iiever, wist

daar niet van; of liever, stond daarbuiten, en :vas daar

buiten ; geheel.,..
«' Hij werd kwalijk verstaan :

« Eerst van veel studenten, die gewe'nd waren

jll hunnen "cahier" den uitleg te bestudeeren van, de

" A,uteurs " en er in "noten "de gereede antwcorden
\

• te vinden voor de vragtll in om best, voor ., les ques-

tions'lde la composi.tion
"

.

,I
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� Dan ook en altijd van de professors:
«Z ij leef.len in die traditie , in die letterkun

de, in die conventie, in die boeken, in dien uitleg.
Kwam dat al weg te vallen, wat gingen zij zeggen en

eloen? ZU stonden ontwapend, zonder geld of goerl, in
armoede en zazen voor hen noeh weg noeh wijzer., ,0

,

«Kwam geheel' de leiding tusschen nauwe

muren met outzag en straffe, met gebod en verbod te

verdwijnen, - alle overheid en bestuur en geleiding
viel weg en dood.

«Zij zaten als of het 'ware op doorzeten ge-,

makkelijken steel en ver'vongen mal kaar op diezelfde

zate in hetzelfde werk met meer of min', veerdigheid ;

en al met eens wierden al die stoelen weggetrokken
en geheel het onderwijs tuim elde 0111ver1'e.

« Zij grepen dan naar de sporten, hielc1en vast,
en schopte weg die zate en ruste stoorde.

« Gezelle verdween. »

En dan gaat hij u uitleggen hoe Gezelle, "hij die
al de krachten en gaven van, het .eigen vlaamsch wezen

in de jongelingschap van Vlaanderen losgerukt heeft en

doen groeien ;", hoe Gezelle geen «flam ingant » was,
maar wel en dit uitsluitend : ...... Guido Gazelle ; bij
wien er van « krjigsvoerderij » geene sprak e was.

« Zoo st'on'd hij aileen, op de hoogte, op den

berg': uitwendig ornstraalt van licht in Gods zonneschijn ;

inwendig doortinteld van wijdstralen d e klaarten, door
.

woeld van eene zee die wilde uitstroomeu : maar in

eenzaamheid en verlatenheid.

«Hij was de groote Vlaamsche Dichter.en 't jon
ge Vlaanderen rei kte naar hem zijn gulzige herten.

..

« Dat ook wicrd kwalijkgenomen .

LETTERKUNDiGE KRONIEI{

« Hij verdween. »

o kon ik hier nu overnemen die heele ets: Ge-
,

, ,

'

zelle, zooals hij daarna te Brugge ging en stond en zat, -

" met al zijne reuzenkraehten binnenwaarts ; gekneusd,
doorwond, doorscheurd, binnenwaarts ook ; met einde

loos zielenwee ..

"

Voor zijne ziel scheen eli' eerst geen uitwendig
Ieven meet mogelijk, tot,_stillekens, aan, .veel later, de

gezonken krachten weer opbeurden, en men den c1ichter

weer ZClP en hoorc1e herleven. "In den beginne, van
b

verren tijd tot verren tijd, c1appercler en dapperder la-

ter, en eindelijk a ltijd weerklonk zijn alles overhel-',
mende lied boven' Vlaanderen en 't grooter Neder

land." .....

« Geheel 't klavier en al de toetsen

« Natuur, Natuur speelt rend dien kop, omhoog
daar. Hij, hij ontvangt.: en bek ijkt en bewondert �n
bemint, en met, zonnestralen en zielzinderingen boet
seert en koost en streelt ; / hij herschept, en uit .den
rnachtigen levensgloed die, oneindig, veust en blaakt

daarbinnen zet hi] uit, in leven, die allerliefste aller

prachtigste +eelden ....
«Vlaanderen, geheel Vlaanderen spiegelt in

h'em. Hij bekijkt het, hij bemint het en doet Net weer

leven en zind�rend bestaan in onsterfelijke beeiden die

een onuitsprekelijk genot g€\'€n 21.111en door alle €euwen

henen, aan 'tjonger h eropkomend en dankbaar vlaam

.sche yolk. »

« Gezelle was de Lsvenwekkcr. »

Ja, de wokker van dit heerlijk ontliottend leven .

in Westvlaanderen Albrecht- Rodenbaeh, de edele

31
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.kuaap, vol jeugdige geestdrift ; Stijn Streuvels die ZiC�7
met eenen sprong , plaatste als den alleresrste onder

Neerlands prozaschrijvers. Westvlaanderen dat ook de
bakerrnat was van onzen grootsten musicus : Peter,
Benoit, wiens naam, naast dien onzer allergrootste schil
ders, zal blijven gloren boven Vlaanderen.

En als eenen onder hen die 't meest bijdroegen
tot onze herwording, toe het heropbloeien naar eigen,
oorspronkelijk ,wezen, is eene onvergankeltjke dank

baarheid weggelcgd in de toekomst voor Hugo Verriest,
een der edelste temperamenten en een der oprechtsts
kunstenaars onder allen die de pen voeren, zoo in Noord

a Is in Zuid,
I

Hugo Verr iest, de fijne, sierlijke verteller met

geschreven als met gesproken woord, dichter Hugo
Verriest, is een del' zeldzame I Vlaamschschr ijvendeu
naar wier werk met warrne waardeering kan opgezien
worden, ook door hen voor wie de kunst iets heel anders

is dan een ij del gespeel met woorden « tot verpoozing
na ernstiger bezigheid. »

SEGHER HABAUW
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