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heerschen,moetdezenoodzakelijk opgedrongen
worden aan de rnenschen die niet in staat zijn '

haar
\

innerlijk te voelen, Vandaar de tolken
welke die orde verklaren, van.daar het gezag

\ hetwelk haar doet in eere houden,
De thans nog zoo verspreide rneening, dat de

�������8��������_ wanorde onverrnijdelijk 'ware, }ndien er geen
gezag was, kornt hieruit voort, dat in den geest

,'Het Oezag. der rneerderheid het: woord orde onbewust
,

• �I goddelijke orde 'beteekent.
,

.L. ' Tegenover die' goddelijke brde, stel ik .de
- \ -

- natuurlijke orde, die ieder in, zich erkennen..

Ret sociaal. beginsel van. het gezag is het -

noodzakelijk gevolg van het begrip van God.
kan en die zich nietopdringt door een, dwang
van buiten , maar door zijn wezenlijke nood ..

, �k rneen «God» in-den zin dien men er tot ' ,

hiertoe aan gegeven heeft, datwil zeggen in wendigheid. Zoo er. 'een ,a10mvat,tende .wn

't algeineen., iill den, zin 'van een wil buiten en bestaat, zal hij zich in Ot1S uiten, alleen in.ons .

-

boven .d�n eenling 111�11sch, een Wit waaraan
kunnen wij :hem begdjpeF- Il� ben zijn lolk� 'ik"

.

'.

. -', 'ben, de priester van miin elg�m godsdienst, ": ,.hij. zich ,
meet. 6nderwerpen". ook-zonderherm, J\", _'

,

te begrijpen en pie immer iets ondoergronde-; I.... n.,
Iijks voor zij,a .rede, iets gewijds, .iets. heiligs

.

,

inhoudt. "

..' ',. Ret begrip van GQd heeft zich metden. tijd
'

, Go� ve_rope71baart, z.lFh .. du� ni�t l1eeht�treeks, ontwikkeld, en daarmee-in verband'het beginseI'<
=». le�qee�l. Om �lJn orde op aar�.e,te cl.O�l1. j"�a�l ,��t. gezag-l ,

/
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::66 ONTWAKING

Wij zullen ,het nagaan door' het tijdvak
'waartoe wij rrog behooren en dat wij met den
naam van christelij tijdvak kunnen aanduiden,

,

en wij zullen het stil-aan zijn persoonlijken
,

vorm zien verliezen, zieh verstrooien en zieh
: ontbinden, trapsgewijze tot den mensch, zijn
schepper, terugkeeren en zich in hem vern ie

tigen.
Volgens de katliolieken is God v leesch ge-,

, worden; hij is op aarde gekomen om er zijne
or.le nauwkeurig te openbaren. Hij staat in

gestadige 'betrekking met onze wereld ; zijn
priesters zijn met de Geuade begiftigd en door

hun, tusschenkomst komen de menschen met

hem in betrekking. Hij heeft de gehoorzaa-Fll�
heid voorgeschreven, hij heeft de hierarchic in
de wereld zoowel als �!1 zijnkerk ingevoerd.
Bet gezag is goddeIijk recht.

J

Ook yoor de protes-tanten is God' op aarde
'

gekorpen en heeft er de onwrikbare, eeuwige
'MTaarheia verkondigd. Maar iedercen '

mag
"

volgens zijn eigen gevoelen het boek uitleggen,
waarin zij werd uitgedrukt. Het gezag behoudt
-£ijn eersten grondslag, maar de dwang dien het

iiitoefent, is 'mind€r streng.
Van dan af is het onderzoek vrij: het strekt,

zoo niet tot devrijmaking van het individu, dan
toch tot' de ontvoogding der gedachte. Reeds
.in devorigeeeuwheeft dewijsbegccrtehetbegrip
vail God den genadeslag toegebracht. Terwijl
het afbrekend werk reeds voltrokken is, dank
aan de logiek der redeneeringen, zijn echter de

zielen .nog
-

de prooi van het verleden 'en de

denkers durven niet alle praktisehe gevolgen
afleiden uit de door hen erkende waarheden.

Niettegen-8t8:ande ,de « Kritik del' reinen Ver

nunft» blijft bij Kant nog bestaan het begrip
'yap God, ely orde van hooger neergedaald,
waaraan iedereen zich moet onderwerpen ': hij
'spreekt ons van een morale wet waarnaar wij
ons moeten schikken,die voor ons verplichtend
1-8.

Een dergelijke tegenstrijdigheid doet zich in

de XIXe eeuw in de sociale instellingen voor.
,

De zoogezegde liberale burgerij, wier geest de
'

I meeste huidige regeeringen doortrokken heeft,
ro.emde de vrijheid van deh.kwijze, had een

zekere neiging tot atlielsme en s.telde ,zich

graag als vijandig aan tegenover den gods
dienst. Zij liet echter de' ouele moraal in haar
hoofdtrekken bestaan, zij bleef God aanroepen

, tot in haar eedformulier, Werkelijk was zij
ontredderd, zonder eigen clenkbeelden, zonder
Ievensopvatting, zonder volgehouden wif..Haar
werking is louter negatief geweest . en de

kracht heeft haar zelfs ontbroken degevolgen
van haar. ontkenning te aanvaarden.
Zooals ik het hierboven deed opmerken, is

zij overtuigd van de noodzakelijkheid der in

standhouding .van het gezag om niet in" de
'

wanorde, in den chaos te vervallen. Zij ziet de
tegenspraak niet die er bestaat tussehen toe te

laten God te looehenen en te verbieden 't gezag
aan te raken, Logischerwijze bestaat het ge

zag niet zonder God. Hierdoor is de zooge
zegde liberale burgerij heden ten dage .genood
zaakt het stoffelijk geweld te gebruiken om dit

gezag te verdedigen en zieh bij de katholieken
te scharen die alleen een moreelen steun aan

't gezag kunnen verleenen.
Zal de verlossing komen van de nieuwe

strekkingen die
-

zieh heden zoo .machtig om

ons openbaren ? Laat O�lS bekennen dat er vele

autoritarre geesten zijn onder' hen die ze ver

dedigen en niet het minst onder hen die het

luidste gerueht maken. Na de 'kerk, na het

vaderland gediend te hebben, zouden wij vol
gens hen de 111aatschappij moeten dienen , En

die maatschappij zal niet enkel de som del'

eenlingen zij 11 die haar uit vrijen wil zullen

samenstellen ; die maatsehappij zaleen bewust

zijn hebben, een wil die den onzen zal buigen.
Tegenover haar z�llen wij allen gelijk zijn,
wij allen zullen burgers zijn, en ieder van ons'

zal zijn denkwijze mogen uitdrukken, zoo het

sleehts de denkwijze van den burger' en niet de

denkwijze van den eenling is. Daar wij allen

vcor de maatschappij gelijke burgers zullen

zijn, daar wij gezamen-lijk een eenheid zullen

vormen, zoo zullen wij allen een stem hebben

en de stemming zal rechtvaardig zijn. Hier
eehter ontstaat de tegenstrijdigheid : het besluit
door de meerderheid del' burgers Igenomen zal

opeens de denkwijzederm,aatschappij genoernd '

worden, zal niet aIleen verplichtend Zijl\ voor
aIle burgers, maar ook voor alie inq,ividuen,



want werkelijk kan men den burger 'van het

individu niet scheiden, zooals men een hoeda

nigheid niet kan afzo"nderen van .het voorwerp
waaraan het toebehoort, en zoo men het op

-. theoretische wijze doet is het alleen [net het
doe1 de onmogelijke �elijkheid kunstmatig te

- vestigen.
Vele partijgangers der nieuwe denkbeelden

.spreken ook van « het Menschdorn te dienen, »

mede te werken aan de ontwikkeling van het

Menschdom: ik weet d@.t het begrip van God,
wel is waar uiterst verlengd, hen nog altijd
vervolgt ; toch druk ik hun volgaarne de hand.
en laat ze hun opperwezen aanbidden, want
ik kan me waarlij k niet inbeelden, hoe zij mij
den Wil van het Menschdorn zouden kunnen

doen verstaan, _
hoe ze mij slechts zouden

.

kunnen dwingen mensch te zijn.

Ill.

De natuurlijke strekking van ieder mensche

lijk wezen is: geheel zijn persoonlijkheid in
alle richtingen te ontwikkelen.
Deze strekking werd tot hedentoe als zonde

.aanzien en alle gcdsdiensten en alle zedeleeren
hebben haar achteruit gedrongen ten voor

deele van een bcginsel buiten het, individu,
van een goddelijk beginsel. Niettegenstaande
alles is zij aan 't licbt gekomen, want zij is de

oorspronkelijke, onherleidbare �dral;g van ons

wezen, en daar zij strijdig was met de open-.
baar beleden voorschriften, zoo moesten. de
lieden, die er aan gehoorzaamden: zonder het
te kunnen bekennen, huichelaars worden.
Het wordt tijd dat de huichelarij ophoude,

en dat dese opoffering onzer ikh-eid niet )anger
als een· deugd aanzien worde.
Het doe1' der Menschheid is niet meer mij n -

doel,dan het het doel.van God was.De mensch ..
,

heid is niets anders dan de som der eenlingen
die haar samenstellen: zij bestaat niet buiten
mij, u, ons, "",zij heeft geen eigen doel ; het is

onzinnig mij als .ideaal voor' te stellerr ,€en

�< mensch» teo ,worden.· Ik ben e{:!n mensch.
�Mensch zijn is-een mijner eigenschappen, een

, eigenschap., d,ie gij ,all�n bezit, en Clie 01;S.:. tQe
)aat, elkaar_ te begrijpen.

�

1k _Qen echter" iets

meer; ik ben een ikheid, een individualiteits
Door mijn ikheid vollcdig te ontwikkelen, zal
ik alle eigenschappen ontwikkelen die haar

eigen ziju.de eigenschap «mensch» inbegrepen. ,

Als gij allen zoo doet, zal de menschheid er
zich wel bij -bevinden.
Nu, zeg mij, of er nog een .enkele b�s-is

overblijft, waarop het gezag zich grondvcsten
kan?

. ,

."
--

JAC. MESNIL.
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Pan-Germanisme
.

en Prllisendom';

Liever .dzta a� slav I-

De boeren uit·Ditrnarschen.

I

« Vlaamsch en Vrij » - nr van g"August.us, .
g6 - .bevat het eerstecdeel- van een lang

.

opstel, getiteld � (( De Vlaamsche Beweging
uit een Aldietsch standpunt » door zekeren
Dr. Harold Graevell - een meneer die, . aI'S
een Zondagsjager uitgerust, op heteerste blad,
tot groot jolijt aller kinderr:neiden..

en zotte
flaminganten tentoongesteld IS. W1:J zotiders
over €lit uitgebreide baksel nief reppen, indien
het ons niet voorkwarn te zijn : een document
van allerhoogste beteekenis voor de kennis
van zeker str'even (rat in ,�e laatste zes maanden
langs hoe meer ruchtbaar begint te worden,
namelijk : het « pan-Germanisme ». Indien die
« beweging l) zich bepaald had to[heHanae

loos geleutei; der Aldiefscherij, tot die lief
hebberij van 'half-en-half,' het. pl;ltd'hlitschg,'
gebazel, de onderlinge . wierookzwaaierij

.

van

overigens welmeenende m�ar zwaartillerrde'
11 evelg,!'!esten -::-- het ��re, .Ipet erg. W� zouden
dat eens met eeneu hartelijken toast Jmnllen
beantwoorden "en. roepen : «�ga je 'gang, al�

. dietschdom 11)h maar - de platduitscherij
ontaardtvan dagtqt dag meer in ..•. platbroeke-
rij, 't is niet langer zake oJ? onze lachspieren
te werken met een taalkundig receptje om een

, nieuw . idioom samen te bakelen ; men komt
nu Jliet langer' enkel �� met tirades als van

- «dat ,eenmaal de Dietsche Mailze weer

heirsclTe-van Kcenigsperg"tot D�ill'kerkel� _-.

daf de .Koordzee ,een aldietscll yolk tnehoore -
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dat een sjam, een : taal worde of herworde landers 1 )) - of, beter dan dit alles : «het
(volgens hen); - kortorn, dat wat de dingen, menschdom aan de menschen ! » _:_ ziehier een
de feiten, de geschiedenis niet zelf gemaakt kostelooze waarschuwing, zonder verw3!:;tnd-'
hebben, dat willen die heeren tot stand bFer;- heid van klaarziende, aileen den raad van

_gen. En wie zijn die heeren die gesdlledems iemand die weer dat de toekornst niet Iigt, nochmaken willen ? in 't Zuiden, noch in 't Oosten, maar, in' ons
Is bet een Artevelde, eep. Oranje, een Nape- zelj, diep in oris eigen gemoed, in onze zelf

leon of een Bismarck? Zij n er profcten standigheid, in ons eigen Neerlandsch zij 11 -
omtrent lijk Mahomet, apostels lijk Luther, in ons N'eerlandsch mensch-zijn - aan al de
om de groote daad te volbrengen ? Pieter de knapen die van goeden wille zijn; roept een

Eremijt -. eilaas, wie vervangt u om de der uitgekreten «zestienjarige critici » toe :

grootsche gedachte van den nakenden kruis- « waakt, waakt 1 oog in 't zeil.... l'horizon
tocht voor Noordsche beschaving 111 dcgemoe- politique se rembrunit ... er zijn pinhelmen aan
deren van Yolk en ridderen te griffen ? Of, zoo de kim.,. .Zuster Anna, ik zie eene groote
men het zonder een geniaalVoorlooper, Vinder stofwolk komen,. 't is onze genadige Vorst, de
of Ziener stellen kan, zijn het dan soms «de inpalmeride potentaat, de Pruisische parvenu,
besten uit den lande» - is het de fleur der de theatrale Lohengrin-caricatuur, gezeten op

. jeugd - is het de geest?riftige knapensc��,ap in een wit paard - op het hoofd niet de zilveren
_ .wie de gedachte ontwiek ? Heeft een dichter . blinkende zwaoe, maar de zilveren blinkende

van haar gedroomd ? Of leeft sorns, diep in ons pinne, en, om 'zijne lippen, den zoeten glimlach
terneergeslagen volk, de eeuwige rouw �m de van den nutteloozen ongevraagden i"edder
scheiding van 't droombeeldige Groot-Dmtsch- malgre et contre tous ! - Harop! .

land? -- Liggen wij in OIlS bed's nachts, met Dat roepenwij, echte jeugd van Vlaanderen,
oogen waarvari 'de slaap wijkt, en zuchten wij ., dat zeggen wij en zijn zoo ondankbaar aan den
« Groot-Duitschland ! Groot-Duitschland ! ons paal te spijkeren de 'belanglooze medewer
toekQme' uw rijk! Verlos ons van de booze kers (een decoratie, asjebliefl) van het edele
Gallen .... Leid oris niet in bekoring op te staan werk, .

en ....• Keizer Wilhelm's hlijde intrede _te gaan Eenige aanhalingen, welsprekender dan
vieren in de goede stede van Brusselen .... Nu eene ontleding, dan de logische opvolging stap
en in de ureonzer dood. Amen 1»

I voor stap van's heeren Graevell's pleidooi,
. Neen, burger sen" boeren, neen knechtjes en zullen klaar doen zien met wat slag van

meisjes•.. 't is Mahomet niet die den. grooten lieden wij te doen hebben. Nooit tot heden
krijg predikt,die in onze zwaargeslagen gewes- heeft in een Vlaamsch blad zulke taal geten den opstand komt inrichten ::- 't is Dr. klonken ! Nooit is een flamingant ZDO diep geH. Graevell, eigenaar eener philologische doc- daald in de enggeestigstc platbroekerij.torsmuts, en die in 1856, te Berlijn, de kazerne- Het doel is: «eene beweg ing te doen ontstad, geboren, in 1863 reeds - op 7 jaar ! -

staan in de geesten, sterk genoeg om in eeue
een «merkwaardig » boek u'itgaf : '« Grosz. staatkundige over te slaan» (p. 5 II); deGerrnanien ». .Menmsg dus zonder vare voor 'i.t Fransche invloed die in ons land aile zelf---tegenspraak vermoeden dat, toen die heer liog standigheid .des geestes vernietigt » (id) dientmoeders melk genoot, -hij in 't geniep reeds

geweerd.« De Staatskunde moge 'grens�lalen-. bouwstoffen zarnelde, ja zelfs dat zijn eerste
en slagboomen oprichten » (id.) _ het doei is :

. voortbrengsels..... (verschcocing) eenigszins niet die palen om te rukken en voor eeuwig ingeurqen naar bet ferrne, geschiedenismakende, de zee te smijten bij de andere wrakken vanprofetische Boek - zijn A lkoran...- dat een-
19 eeuwen .dwaling en misleiding - neen zij"ma�1 het «'t daghet in den Oosten»! zou uitba- zuilen die pa,len enkel verschui v�n, en eenzuirien aan de pOOl-ten der aldietsche utopie -

gl"OOt Rijk maken 'onder de opper-yoogdij vanutopie die thans niet .langer .in het Land van: den Duitschen dwingeland 1 Eq samen «schouUtopia tehuis hoort - maar weI en wis i�: del' aan sehoucier,» zullen wij dan allen'mogen't Paard. van Troje, tlat in zijn bordpapiereq meekampen« wenn es gilt des ReiclYes Ehr ZLlflanken '( leger del' annexirende pinhelmen wahren �> '0 Wagner, hadt gij d4t gedacht?!)'beq�t - de Barbaren kgmende van het Ooste11 !
� De besterhming van Pruisen was eerst�het '

Harop" vlaamsche kerels. Aandacht ! Oosten. te beschaven» - thans is' de beurt
Aan ai' wie waarlijk : «Vlaamsch en Vrij!» aan 't Westen. Reeds heeft Bismarck., geniaalwil zijn - en Biet «slaaf en Pruis )) - aan al' weg, Hanover klein gekre'gen, «ell reeds war�ndegenen die zeggen: « VIaancleren aq_l1 den Hanoversche bean,')bten van toen af werkdadlgVlaming ! » - of: «Neclerland aan cie Ned,er- naast Oos.t-Prl1isische» (p. 5 �7) � 02 zege-

, ,.

'r"



ningen der Pruisische beschaving,
verder rnoeten we gaan! Pruisen moet -den
toegang veroveren tot de wereldzee «en daar-:
door ber�iken de mogelij kheid tot eene vee
rende rol in cle wereld, tot de Duitsche wereld
politi�k. » (p. 5I2). En daaraan moeten wij,
Vlanmigen en Hollanders, braafmeewcrken
« Dat de Pruisiscl-:e adelaar waaie op de witt�_
vlag! Laat Ol1S met doen als de Beiersche
particularisteu, die « de Pruisen ongeveer op
dezelfde hoogte schatten als de Franschen »

r

(de verraders !) of als de Zuid-Duitschers, « die.
m 1848 op echt Germaansche wijze trousebreuhig
'lfJ.erden ,tegenover hu1t?:te eigene oorsten en met hei
iniernaiionale uitschoi alter Landen in Baden uer

brped;rden, in 't fa_ar 66 zich tegen de «eeniging»
doo� t gehaie Pruisen uerzetien en zich in 70' nag
bezinnen mo�sten, of ze ieel metdoen zouden, �

,

(�l. 5I3). DIe mensc�el1zij�1 dom en gemoede
lijk, maar·« hun ,�Ulheld '1�1 denken zallang
zamerhar d ook wijken, » (id.) Reeds thans in '

Weenen, « wanneer de Pruisische officiers aan
.

het Rijksgezantschap verbonden, in hunne
lange l:okke��' door de s�raten stappen, als een

.beeld rzdderhJkennanhaft�8hei7i, dan blijven die

;an W,eenen �taan en kijken ze na. Zij voelen
t ontwillekeurig en zeggen 't wel eens onbe
wimpeld, dat dit ras de toekomst in handen heeft
(id.) I -;

_
.Genoeg.' ,

,

0 waar,zou?�n .wij enden; moesten wij alles Wie wen�cht« daL. de naastvol!!,ende oor-
wat plat IS uit dit definitieve produkt opvis- log (zij roepen. hem, de smeerjokkels 1) de

schen ? IN ederduitschers vereenigd vinde en dat -een
De Engelschen _ zoo luidt het +erder'�' tweede Waterloo voorimmer een ein�e stelle

« vr�e�en ze instinktmatig, dat eene gewddige aanFranschen I�st naar Drets,chen gron� )} �

beslissing over de heerschappij del: zee en', h,ylhge declamatie, we�s, Kegroef! � .dat- z�J
daardoor ov�r d,e wereld voor de deur :'Ulat,. die « net Staatkun:p.Ige QOf1dgel1ootschap l) ..v,�l"
wanneer de

..

Dmtschers naa'r den geest
'f eim '�ang�n met de FelCi�ebel,s ,van,. over den, Rljn,

g�wor�eI_1 ZI]P; vvanneer de Hoogd uitschers
- -,met .�het l�nd :van G<:eth� en�Be�th()Ven,

zlch met 'meer als getlwongen fruisen van 20 ':, He!ne." Novahs, Wagner, StIrn�r; �.Jet;zsch.e,
rang zullen voe1en 'doch vroolijk in den kamp

maar ,a.e ',streek" van'Moltke, :HIsrnarck,.Wl\l

zullen- treden VOOl" hUllne stelling als Wereld- helm - DAT DIE ,ZICR NOEMEN. Dat ze optre
ma�ht ?

.

Hebben zij 't voorgevoel dat� �
WMtneer

.

d�n, �eA onafZlenbarell' st0et "-vorme:1 v�n
D�Htschland met .behulp�eene". geweldige vloot ,hl-ha-ende. ��eIs, v:�n kn"ech_ten �l� mel�en l�
o��rzeesche vol�saa,nplantmgen aanw.erft,en met' sQldatenpa�J�,eJ� )VI] zul1el� ':�\ �11d_del v1l1de�,
zl��e �,verto�lIge bevolkipg bezet het onver- - dan� aa� de .1Ue��ste mt",mdu1gen op h�t
tmJdelzJk de ee1'ste natie d�r.wereld.worden moet? 'gebled der waterleld\ng (den� aal1 Pantagru�l
Is het, niet 6m (krankzil1lllig te 'word�l) ? Da!:- .. boven op cle t(:)l��ns ,v,�fl/Pa��lj�)0m dat"IP0ffn •.

een DLlltscher zo'o ,iets neerlegt, dat '« ligt in kaansG.h.,gesp�lls Idem te �n]gen. "

,

�en aard ,der zaak »'
..

Maar dat een V1aming, .� Belglsche rrtatrozen"d:lel�en op de D,1:utsche

l��nand dIe bof,t op Zl)I1 •. :. vaderla�'ldsliefde, op Vloot - m�t commando;in "t N�d�Flandsc� -

.

ZIJI1 ,den:Tocratls�hhe�d, Ja, o-p zijm M;tllt�tuli. (daar, Vlagllngen, dam<- l�. 'n beetJEL-'- hou nil
,

acht,lgheld, Z?O lets 111 /t Limburg�ch 'overzet, \ uw bakhms,!) _« het ��lgIsch l.egel� voer,t 'claar
enl1let,�allg IS alle'steenen .t� zien opstaail om vo�r: �oo�d. co��:rnal1d0

.

e�l staat: onder
�aar ZilJnen Gorum,en kop te vliegen : z60' iets D\lllt.�cl1e vewrc1;e,l1l1'l,g. >?�p. 5I-7)' Bet IS een

is dan tocl?-. he{11eltergend e�fl wraalf.roepelld. braaf. m.�ns�h, dIe u 0]D vOQrhand verwittigt.
�M�ar Wl� gaan voort, wjf gaap altijd voort. Wa-IDhef-J� r

.

Als sta,altJel yah wat Groot-Duitschland zaJ En l�u-de apotheos,e :

c

verstaan onder vrijheid van denken, onder dat
watwij,Nederlanders,altijd hethoogstehielden,

-

wat wij aanroepen en gebenedijen, dat.(wat
6ns Iardeke nog maakt tot een Eden te midden
der woestenijen van Oost en, Zuid: ',<<'lnen
diende er wezenlijk eens over na te denken, of
men niet ergens in eene bergstr:eek een stevig
klooster (lees: Pestung) hoefde te houwen, rurm
genoeg om allen die tegen .het nieuwe rijk in
woord of sehrift haat kweeken en.'t zaad der
tweedracht'zaaien, op te nemen. 't Is haag tijd
dat men al die vitters duchtig te lijve 'ga ; hier
is ontzien zonde. »

- .
' •.

HET STAAT ER.
"Waarlijk, 't water komt ons in den l11011d.
Wij verzoeken, wij bidden, wij reikhatzen, wij
smeeken - neen,

\ wij vergen, wij eischen
Groot-Duitschland - wij �{- SCR - EN' het, ..

hoort ge ?
,

,

. ;-

Neen, 't is, maar om' te zeggen, maar in
Groot-Duitschland meet hetrmoeiHjk zij 11 om-

te ademen....·"
.

--'- Smetsj hem de de�tj ooit,! -.

Wie nu Groot-Duitscher worden wil
Die kieze ruimer baan '!
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daarvoor in ruil gegeven' olifantstanden', en

wat weet ik al. Ook, ik vergat het te melden,
hcbben zij kennis gemaakt met syphillis, en

andere aangename dingen van dien aard,
Hoeger onbekend onder dat volkje. Zij .weten
niet wat goed is ; de beschaving is een mooie
.zaak ,en geeft den ncgers veel vermaak. Nu

zijn er echter onder hen die 't met heel dit
-

europeesch geknoei niet erg ophebberi.: Zij
hebben een instinct van vhjheid, zij willen
niet soldaatje spelen onder 'tgezag van cen

blanke, Nu komt er een engelsch sjacheraar,
die hun poeder en vuurroeren verkoopt. Met
begeerige handen ,grijpen ze naar die wonder

dingen, waar men een mensch een gat in zijn
lijf kan mee brazen, .... en,' daar hebt ge de
zaak Stokes. Is nu een soldaat van het con

goosch gouyernement, die met peer en alkohol
de menschen vermoordt, niet even plichtig als
een slimmerd die aan de inboorlingen , of zelfs
aan Araben (die ook de negers uitbuiten willen
evenals de eerste handelsfirrna de beste die de

.Congo-regeering .ondersteunt) de middelen aan

de hand doet om zich te verdedigcn ?

Neen.meneeren, 't is heel uw koloniseering
stelsel dat afschuwelijk en walglijk is. Wreck

Beschavingswerk.
�

Lothaire, die den u niet op de werktuigen, of ze dan Stokes of

engelschen kooprn 11 Stokes deed ophangen, Lothaire 'heeten. De eenige schuldigen zijn :

daar ergens ginds .ver.in donkerst Afrika, 0111- de europeesche staten die, elk van zijn kant,
-

dat hij geweren en poeder verkocht aan de trachten onze afrikaansche evenmenschen

.Araben.is vrijgesproken voor het «Congoosche op hun wijze te be ..... rooven van schatten,
oppergerecht» zetelende te Brussel. Zeer wel, waarvan zij gelukkiglijk nog de zoogezegde
't doet oris imrner

,

plezier een mensch vrij te waarde niet heseffen.

�eten. We zullen over die zaak niet spreken,: 'Flaubert riep tot de burgers van Rouen eens:

In zoover zij de personen aangaat. Maar al «Classes eclairees, eclairez vous ! » Wij zeg
wat daar tijdens dit proces door advocaten, gen tot al onze Congo-beschavers : « bescha

�eger-beschavers, krijgsmannen en journa- vers, beschasft u zelven ! »

listen ge�.auwe�d is geworden neemt niet weg, ' Kunstkroniek! - Onze goeie vrind, de
dat d,e gefiee�e.-Indruk- een zeer droevige is. � . keizer van Duitschland,heeft, naar de kranten
Menschen uit Europa besluiten dus een land, vertellen, weer een .gewrccht in de maak : een .

een, werelddeel' groot, in te palmen, en' dat om teekening voorstellende: «het leger dat de
de zwarten gelukkig te makeri.die lijden eilaas kunst , en de nijverheid beschermt.» Dat is
onder de grofste onwetendheid,door de slaven- wat nieuws, niet waar? Hoch, hoher, 'am'
halers «genegerd» en gemarteld worden, die hochsten )
elkaar ook bij geval onderling opvreten.
(Eigenlijk, in andere, meer beleefde vormen,
gebeurt hetzeljde in onze beschaafde gewes-\
t�n � n:aar dit tot daartoe.) In elk geval, onzc
dlkhpplge en kroesharige broeders hebben ons

geenszins naar ginder geroepen. Men heeft
die goede kinderen dadelijk een gouvernement.
gegeven; - zij hebben dit bernerkt aan aller
lei dingen, als daar zijn: katoenen geruite
en geverfde jurkjes, zwembroekjes, en vooral
,aan 't vuurwater, dat hen goed afsmaakt ;
vroeger stelden zij 't met kalabasmelk, maar
de alkohol is niet. te misprijzen ..Zij .hebben

« Wanneer dan de keizer, beschermheer des
Bonds, zijne feestelijke intrede, zijne « Blijde
inkomst » zal hou en in de oude hoofdstad van

- Braband, dan zullen hem als in de oude tijden
de Neringen en Gilden te gemoet treden ..• enz.
(p. 518).

I '

Een 'zothuis voor Herrn Dr. Harold Grae
yell, - eene decoratie voor zijne aldietsche

handlangers_.
Amen.

.

Brussel, Augustus '96. Ernest D'Hooghe .

��������t��-������
Felten.

,

.

OVERZICHT.

T�\PRONK.
, :, -

De hooggeleerde heer ,Dr Paul Fredericq,
pontifex der Gentsche Vlaamsche liberale .....
« beweging », schrij ver van (zie Vall den
'Branden's Biogr. Woordmboek), Iieveling der

'" \
.�



meerderjarige Muzen, grand, po.itrjendettr de
/e1It?teS, jaarlijksche vonnisser del' literatuur van
Belgie in het Engelsche hoogst slaapverwek
kende weekblad: The Athenceun«, de heer-Dr.
Pad Freder icq, zeggen wij ,. dien wij -waar-

. deeren als een verdienstelijk doch ietwat

pedant, dikbuikig, mooibaardig, rond-geuzig,
joviaal-burgerlijk, zich-zelf-wetende-te-schat
ten - en sornme : schoolmeester ; de heer Dr.
Pa{ll Fredericq, die nooit of nimrner er. in ge
lukte vijf regelen zuiver, klaar, mOOI en h�l
der Nederlandsch te schrijven, - de welge
dane, Rink gekamde, beschermende heer P. F.
(oef l) heeft in bovengenoemd Eng. week�lad
zijn jongste produkt n�ergelegd. - Alle vnen

den der leute zullen dies hunne ooren openen,
en vreugdebedrijven.
Oyez, manants :

«In marked contrast to the ferment and
discord prevalent in te French literary camps
is the complete calm that characterizes Fle
mish literature, It is true that even amongst
Flemish writers «Tes. Jeunes » have raised
their standard of revolt; (bravo, professor, De Mer LODEWIJK, OP.[>EBEECK .en
dat's een beeld!) but their literary O1�gan. V,an sestienjarig» «recensors» van ONTWAi{rNG�
nu en Sirahs (To-day and TO-111,Orr?w)Js distin- \ Ons, bladje heeft het verleden week teguished by nothing out of the ordinary except
its frontispiece and cttls-de-lampe.», kwaad gehad met den achtharen·hoofdopsteller
bit is te vergelijken met twee « kunstbe- van het weekblad « Vlaamsch

.

en . V'rij », !ten
schouwingen » in twee Gentsche bl.aden ver- onzer medewerkers had go-e,q -gevonden Iqver
scheuen, en die om hun kordaten eplgral11l11a- het jongste gpwrocht, val:, :aez�n �dapperentischen stijl waarlijk aan den geschiedschrijver "scribent eenige volzinnen uit -te....boezemen, dieder toekomst dienen overgcl everd te worden. -

Want die meneereu, die tegenwoordig durven �iets gemeens hebben met- de diepdoordachte
'

Kloos moe i vinclen, zullen binnen een jaar of en sterkgespierde opvijzelirigen die-de hr. O.
r

tien met dergelijke praatjes over een.ander.� in zijn eigen blad, _ O'I?deLde hand�eekening
onzer jon�eren a��omeL1� en, v<?or zopveelwij 'Mt:lio, opnam. De toon �al1 'f-in oris orgaantjekunnen , willen WI] hun die moerte sparen.

opgenomen. artikel Was, wij bekennen het., _

Het Volksbelang,na 't verschijnen. van n° I, 13 i d deerste reeks, van Van Nu en Straks : « V. N. eenig§.zins}familiaar; er .ontbrak aaraan e

,& S. is uerschenen ; of het waar zal leoeren voor noodzakelijke eerbied ;" }a, 't was niet van ,

zijn geld blijjt te bezien :»
_ � _ kwajoi1gel}Saclftige geksche�J:?erij �rlj_ te 'ple'i- -, .

Tijdschrift v,an h�t vyillel11�fonds (clitjaar):' ten.Wij zijn. zoo jong -! E_tte_1i:jke zuigeling€ri"
-

« van het raadselacht�g t'lo)dschr'loft V. N. & S. 'loS die van. de redadie deel ,maken heJ5beli 011S
"-

weer em n° iJe.yschenen.» . �eFk_laard�' dat.zij v0ol'taan (IXrader 0.,» g,eheelZiec1aar alles, wat de gezworen'leiders onzer ll1et rust willen Laten. Rust zacht, verbolgeupolitieke, Ietterkundige, en andere,liefhebberij-
.geest! He,�1'-ge{verveed! nat -uw voeten �iet:maatschappijen hebben weten te vertellen_

over het eenige frissche en ernstIge werk dat siddef'en van verontwaardigitlgii:1UBd. botten!
in de laatste jaren in vI. Belgie aan 't licht is' Hi'ermede -bieden \�ij _

u' ,de vreClepijp, lCIl wij
gek'omen: "

., _

<

_
_)

-

ledlgel,1. €en 'fie£-ch japwateF�6p 1:.lW' heil, '0-
El' is Dp' clit alles .niet t�, antwo-Qrd��). ,Wij smette}ox)ze,,'onaantas' bare, \� eenig-ee�lwige '

stippen enkel aan. Alleenh]k om .te el.n.dlgen '

..

dId
e

I "[' �' I
'

«Brwan », ,aatsle 'er rec,er·y {(-rs .

w�zevermeld, dat hr.�iJ? F ..v�rd�T. m. zlJl1 a:r- ,

b . _.. "

tikel bij iondere verdiel�sten toeken � aa-�� een

.« bekrooncl» drama (SIC) van den hr. Is�doo.r

Albert; dat de heeren Bogaerd, Stockmans,
Leen en Van Nerum hun sporen aan "t wiunen
.zijn -(welhoe, hr. prof., weeral een beeld ?), -
beproefde schrijvers als de hh .. G. Segers en

-Wattez vervul1en de beloften door hen vroe

gler gegeven, en de hr. Sleeckx, Nestorder
vl, letterkunde. .... - ge kent het deuntje.
Van- Mej. V. Loveling en haar neef M.

Cyriel Buysse wordt verder gezegd,- dat zij
« still occupy the position of the two leading
Flemish, prose writers ». «Occupy the posi
tion » is waarlijk goud waard, in alle opzich
ten. Hr. Professor.ru is een boosaardig mensch
zonder- het te weten, :- AUo, toe, rij op: ge,
zijt heel eenvouclig de Polonius van Zuid
Nederland: 'Klinkt hetniet £raai !

Dr. POLO:NIUS FREDERICQ,.
geschiedkundige en man of letters,

G.-t. J. K.



72 ONTWAKING

/

Van "Albrecht Rodenbach

. FESTIVAL

Bet was feesfe op het dorp en laat in den
avond. De nacht lag over de velden.

Ret wem�lende volk stroornde over de

plaatse rondorn de verlichte trede waar het

muzijk-aan het spel�n was.1 .
_

De lichten schitterden en de schaduwen
dans ten, en de eene giide de andere opvolgde

.

en de eene walze de andere.
En och het was al uitheemsch �11 vreemd,

enYniets dat er sprak 111 dat wiegelend �nuzij.�,
en niets ·dat er zong aan den Vlaming' ZlJ1
herte.

t Zij speelden och. arn:e !. zuidersch n�uzijk,
zij spee.lde,n �at hc�.tzl11I11g gedacbt dlc�tte,
ijdeie .

ziele .

zong ;. �lJ speelden wat het licht
zinniae . volk -bcjuichte op het bedorven
toon:.'el. .; tel', hoofdstad van Licht en Be

schaving.
Dat peisden die jonge studenten daar, ge

zeten voor" de herberg, alleen aan eenen kant;
en wanluidend was hun dat springend muzijk,
zo(') licht en zoo ijdel ..... zoo [ransch, '

.

Maar almet eens 'hetleefde en het ontsloot
,

op- den tore.l1, en langzaam door de zwarte
klokgaten vielen elf slagen, en, zongen �n
ronkten, traag en zwaar, veel schooner, 0 Ja,
als dier gilden muzijkv ..

, I J. '.
« Tijd van komen en tijd van scheiden » -zei

een der studenten, en opstaaude vatteri zij de
kloek geknobbelde stokken, en horkten nog
.eenen stond naar het muzijk, en. keerden hen
011.1, ,te wege langs de eenzame bane.

.

Maar al met een keer, der schoot een ge- ,

dacht «in het brein, » 'zoo hij zei, van' eenen
'der ttuc1enten. .

'

Bel muzijk op de tree speelde dansend en

licht :
'

En dreunend galmde het tied ]angs de bane,
terwijl, dat de bende vertrok met klinkenden
stap te midden del' donkere velden,

'

Zij gingen al ziiigen in den zwijgenden _

nacht, en waren reeds daar waar. de bane
,

: d'ra'ai t. I
'

,.

.'

�
,

¢ Hoor,» sprak een del' studenten, en aij._
zwegen en horkten, en hoorden in de verte de
stemme vanhet zingcndc volk. '

Hoera, haem! 't was het lied
I
van den

Leeuw ] Hunne stemme had in de herten
wedergalmd; de j ongelingen daar hadden
'1 lied opgevat, en van monde tot monde, van
borste tot borste, zette het over te midden des
volks. \

En nu zong heel de plaatse, het wedergalm- '

de in den nacht. '

En zij, de studenten, zij stonden ontroerd,
en, al warcn zij moede, herzongen.. het lied,' en
antwoordclen del' stemme des volk s.
En het lied val) den Leeuw verhengde -de

vclderi, de Vlaarnsche geza:!gen helaas l
ontwerid.

.

,

HAR:JLD.
. Lid, van « Met Tijd en Vlijt, »

CYlaan1sche Vlagge, lIIe jaar, 1817, ,p. 45,) '<_
Nota van de Redactie, Wij deelendit stukje

proza van Rodenbach niet mede, omdat het
zoo'n meesterstuk is, maar als een bewijs
onzer vrome vereering voor den koenen en

edelen jongeling, onzen stam en onzer kurist
al te vroeg ontrukt. Nog immer stemt het her- .

denken aan c1it smartelijkste aller verliczen ons

met eindeloozen weemoed. Wat hadde hij niet
,
kunnen worden, en, hoe missen wij hem nag
steeds! Bovenstaande bladzijde, .zichtbaar uit
Rodenbachs Sturm-und-Drang-tijd, heeft 'en
kel waarde als curiosum; toch zal elkeen .er

iets in voelen van dit g-roote minncnde hart,
dat luider �n luider kloppen gin'g.'in gedichten
als Fierheid eu Ter Venster.

'

(

I
I-

� .... (� \

B,ERICFIT.�, .

,

(Jv�rvloed van sto/en"gebrek aan 1iid dwingen
ons 'eenige bpstelle» te uerschuiuentot .de oolgende
nummers, Niet bang! K1Z1lPPelS zij'n er voo�ha'1t.,

« Quand on conspire den, en kaiien ontbreke« er nietin d,it" ge_zegmdNon sans terreur, einde der 1ge eeut» !
-

".
_
\'

"'On peut se dire Worden dus beloofd »oor laier: . "..J ""
, .�

) ; ,ConspirateUJ\... »
'

Ret 'Nederlandsch letterkundig, 'Cengres' "'':( '" ;:.._

'De studel�t keerde hem om; et-l met krach- te .A.ntwerp.en�
"

- j" " ". •

'tige stemme ZOG zong hij, dat het h�lmd<1 Albrecht·Roaenbach.
, alov,er het volk, het lie� van den Leeuw, den Wmem�Kloos..'
ontembaren Leeuw, het ,lied del' zonen van' Enz." enz.. _,

_

.. .'."

-r-I I Vlaandereri.
'

_"Antwe�'pen. -:-,.,DruklL DE',v6QR;ZO�G, OS,sei'lmarkt, 25"
.
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