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TEN AANDENKEN 

mijner twee duurbare zonen, slachtoffers van den wreed sten, 
den moorddadigsten oorlog, die ooit de wereld geteisterd 
heeft. 

1° MAURICE. — Geboren den 12n Mei 1871. Kapitein-
bevelhebber bij het 4" linie. Verbleef 15 jaar in Kongo, 
waar hij het ambt bekleedde van District-Commissaris van 
den Ubanghi. 

Hij viel ie Schoorbal^e, aan den Ijzer, waar hij het bevel 
voerde over een bataillon, 's nachts van 23/24 Oct. 1914. 

Hij was vereerd met verschillige koninklijke Orden, 
waaronder — buiten die van den Kongostaat en het eere-
tee\en voor daden van moed en zelfopoffering — ook de-
genen van Officier der Leopoldsorde en Van het Oorlogs-
kruis, Hem toegekend, na zijnen dood op hei slagveld. 

2° WILLEM. — Geboren den 21n Juni 1876. Vrijwilli-
ger, Troll met zVn broeder ten velde. Werd krijgsgevangen 
genomen. Ontsnapte. Was werkzaam aan den inlichtings-
dienst en later aan den vervoerdienst. Werd doodelijk ge-
kwetst en overleed in het hospitaal ie Kales op 7 April 1916. 

Zij vJerden getroffen in den bloei hunner jaren : De toe-
komst lachte hen toe, en nu, helaas, zijn onze twee geliefde 
Wezens, als zooveel anderen, aan hunne diepbeproefde 
ouders ontrukt. 

Wijd hun een traan, lieve Lezer. Het strekt tot leniging 
onzer smart en wee 1 





I. 

INLEIDING 

Onze Zeekust 

Er is misschien in heel ons vaderland geene enkele streek, 
die zooveel veranderingen en hervormingen ondergaan 
heeft dan onze Westvlaamsche kusten. 

Tot in het midden der verleden eeuw ontwaarde men 
langs de uitgestrekte zee, van Zuid tot Noord, niets dan 
eenige dorre zandheuvels, — in de eene plaats wat hooger, 
in de andere plaats wat lager, — die zich door de geweldige 
winden en stormen vormden en hervormden, en dan ook 
weer zich verplaatsten op wonderbare wijze. Zoo gebeurde 
het dat men vandaag eene tamelijk hooge verhevenheid, om 
niet te zeggen een klein, smal bergje, beklom — verheven-
heid die 's anderdaags heel en gansch verdwenen was en 
waarvan men zelfs geen spoor meer ontdekken kon. 

Duinen, niets dan duinen op de gansche uitgestrektheid 
der kust, buiten eene loffelijke uitzondering : Oostende. 

In de eene plaats waren die duinen veel breeder dan op 
de andere, en dan vond men er tusschen-in ook plekjes 
gronds, die redelijk vruchtbaar waren. Men omzette die 
met boomtakjes en twijgen, om te beletten dat het zand, ik 
zal maar zeggen, ze overstroomen zou, zoo zeer was het 
vluchtig en, door den wind gedreven, vloeibaar als stroo-
mend water. Aan die plekjes grond gaf men den naam van 
panne. Het schijnt zelfs dat het gehucht De Panne, onder 
Adinkerke, thans eene afzonderlijke gemeente, aan die uit-
drukking zijne benaming verschuldigd is. 



Aan den voet der duinen lagen, buiten Oostende en 
Nieupoort, verscheiden dorpen, de eene wat belangrijker 
dan de andere ; maar geen enkel strekte zich uit tot de zee. 

De bevolking hield zich schuil achter de duinen, bouwde 
lage huisjes, en vestigde zich ook al in huttekens, diei men 
hier en daar tusschen de zandheuvels aantreffen kon. Van 
wind en stormen trachtten zij zich zooveel mogelijk te vrij-
waren. 

De vischvangst en landbouw waren er in eer. 
De bevolking leefde van de opbrengst der weelderige 

akkers, die zich ver achter de duinen uitstrekten, en vooral 
door die der zee. 

Onverschrokken doorkliefden de visschers met hunne 
schrale schuitjes de woedende baren en brachten hunne 
rijke vangsten aan wal. 

Het waren over het algemeen brave, eenvoudige men-
schen die zeer aan elkander gehecht waren. Zij hadden 
hunne eigenaardige kleeding en ook hunne eigenaardige 
zeden en gewoonten. 

Het is lang geleden ; maar alhoewel alles sterk veranderd 
is, kan men er nu nog eenige specimens van aantreffen. 

De oude visschers leven er nog ; zij behouden nog wel 
hunne eigenaardigheid, doch ondergaan ontegensprekelijk 
den invloed der nieuwere bevolking. 

Hunne oude lage huisjes verdwijnen meer en meer, en 
weldra zal men er in het grootste getal der oudere dorpjes 
geen spoor meer van aantreffen. 

Dien toestand van voorheen hebben wij gekend. De 
ouderen van mijnen leeftijd zullen het zich herinneren. 

Toen ik voor de eerste maal van mijn leven het genoegen 
had den grooten waterspiegel te bewonderen, vond ik te 
Blankenberge op den dijk een enkel hotel. Ik bracht er den 
nacht door en vertrok 's anderdaags, vol geestdrift en opge-
wektheid voor het grootsche schouwspel, dat zich voor mij 
had opgedaan. 

Een gewone weg, dwars door de duinen, leidde tot de 
zee : Geen trap was er te zien. 



Blanken berge was in zijne eerste ontwikkeling. Eenige 
vreemdelingen begonnen er aan te landen en namen er hun 
zomerverblijf. 

ïn 1874 trok ik met Conscience naar het gehucht De 
Panne, onder Adinkerke, en deed met hem de reis te voet 
langs het strand heen tot Nieupoort toe ( 1 ) . Een enkel 
hotel bestond er in de Panne, ten behoeve der vreemdelin-
gen. Van villa's geen spoor. En ook geen spoor van villa's 
langs den ganschen weg tot Nieupoort toe. 

Wij liepen blootsvoets door het water, evenals twee kwâ 
jongens en bestegen tusschen Coxy de en Oost-Duinkerke 
den Hoozen BliTfJker, de hoogste verhevenheid dier kusten. 

Eindelijk kregen wij Nieupoort-Baden in het oog, aan-
gename rustplaats, die sedert korten tijd als uit den grond 
verrezen was. Een enkel hotel. eenigd villa's en een een-
voudig kerkje, dat, volgens het inzicht van den stichter, tot 
uitoefening van de verschillende eerediensten dienen moest. 

*s Anderdaags zetten wij onze reis voort en landden te 
Middelkerke aan. waar wij de inhuldiging der nieuwe bad-
pla ats bijwoonden. 

Langzamerhand werden en Nieupoort en Middelkerke 
door meer en rae?r vreemdelingen bezocht ; maar Blanken-
berge soande de kroon. 

Het is ongelooflijk welke uitbreiding dit plaatsje in korten 
tiid bekomen had. 

Doch, buiten deze aangename standplaatsen, die, even-
als Heist, nog in de eerste iaren hunner geboorte waren, 
bestond er op de gansche uitgestrektheid onzer zeeoevers 
rond de iaren 1880 niet de minste badinrichting. Zelfs toen 
ik in 188? met dichter De Geyser en Konkelberge, onze twee 
goede Vlaamsche vrienden, een reisje deed tot De Panne, 
monden wii er nog geen enkele villa. Het was het eenvou-
dige plaatsie van voorheen, zooals ik het met Conscience in 
1874 gezien had. De edele mensc.henvriend Bortier, die de 
gansche landstreek in bezit had, wou niet dat er eene booze 

1) Zie IMijne herinneringen aan Conscience». 
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hand gelegd werd aan de mooie werken van Moeder 
Natuur. 

Te Knokke vond ik, om dat tijdstip, een steenweg, die 
dwars door de duinen, op een afstand van 2 tot 3 kilome-
ters, van het dorp naar de zee leidde. Zoo weinig werd die 
weg gebruikt dat de steenen in het zand omgekeerd lagen 
en niets dan hobbelige hoogten en laagten vormden. 

Sindsdien welke verandering, lieve hemel ! 
Van De Panne tot Knokke, zelfs tot Knokke aan de Hol-

landsche grens, ziet men niets dan de eene badplaats achter 
de andere. De duinen hebben plaats gemaakt voor schoone 
geplaveide wandelwegen langs de boorden der zee, en ach-
teraan zijn prachtige banen aangelegd voor rijtuigen en 
automobielen, die het verkeer vergemakkelijken. 

Electrische trams rollen bestendig van het eene uiteinde 
tot het andere en brengen de geheele kust in aangename en 
gezellige gemeenschap. 

Het aristocratische Oostende spant voortdurend de kroon : 
het blijft de Koningin der Zee. 

Nevens haar heeft men Blankenberge, buitengewoon 
vooruitgegaan, Nieupoort en Heist, om niet te spreken over 
Middelkerke en Knokke. 

En clan de schilderachtige plaatsjes Westende, Duinber-
gen. Den Haan, De Panne, enz., enz., waar men de villa's 
en lusthuizen, tusschen en op de duinen, gebouwd en opge-
richt heeft. 

Men ziet het : Op de gansche kust heeft men niets meer 
dan buitengewoon aantrekkelijke, aangename, eigenaardige 
en schilderachtige verblijfplaatsen. 

Vaarwel eigen zeden en gewoonten, vaarwel eenvoud en 
natuurschoon : Inlanders en vreemdelingen, meer beschaaf-
den en ontwikkelden hebben dit alles verdrongen. 

Weinig plaats blijft er voor de inboorlingen dier kale en 
van alles verwijderde streek. 

Hetgeen nochtans onze kusten het meest vervormd heeft, 
is het stichten en tot standbrengen eener haven. 

Tusschen Blankerberge en Heist werd die aangelegd en 
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voltrokken. Het was een werk van vele jaren, een reuzen-
werk, waar oneindig veel over geschreven en getwist werd. 

Verbeeld u, honderden meters ver in de zee werd een 
kolossale dikke muur gebouwd, die als uitgangspunt heeft 
de kust en een halven cirkel vormt. Die muur moet bestand 
zijn tegen stormen en alle orkanen, die op onze kusten 
woeden. 

Achter die muren heeft men het strand op zoo eene diepte 
gegraven, dat de wateren toegang leenen tot schepen van 
de grootste tonnemaat. 

Eene vaart, die zeer breed en diep is, en die men dwars 
door alle landen en eigendommen gegraven heeft, leidt van 
deze plaats — die men den naam van Zeebrugge gegeven 
heeft — tot de aloude stad Brugge, die verhoopt hierdoor 
haar vorigen voorspoed en luister terug te vinden. 

Tot hoe ver deze vooruitzichten zich zullen verwezenlij-
ken, zouden wij niet kunnen verzekeren, evenmin als wij 
zouden kunnen vooruitzien welke toekomst de haven Zee-
brugge beschoren is. 

Hoe het ook zij : Is de bedrijvigheid in de haven nog niet 
zeer levendig, uit hetgeen voorgaat zal men gemakkelijk 
kunnen opmaken dat onze badplaatsen zich allen in den 
voorspoedigsten toestand bevinden. 

Vreemdelingen uit alle gewesten stroomen er heen, en 
velen onzer landgenooten ook gaan er hunne rusttijden door-
brengen. 

Oostende behoudt haren rijkdom : Alle natiën en al wat 
grootsch is, treft men er aan. De andere plaatsen zijn een-
voudiger en burgerlijker : In de eene is het wat rustiger dan 
in de andere. Men heeft keus : Men hoeft slechts te kiezen. 

De drukste bezoekers in de laatste tijden waren de Duit-
schers. Sommige plaatsen hadden zij om zoo te zeggen 
gansch en geheel in beslag genomen. Blankenberge vooral 
was het verblijf, dat hun het liefste was en waar zij zich 
neerzetten als in hun eigen vaderland. 

Men zag ze overal, in alle straten, in alle wandelplaatsen, 
langs het strand en op den pier, en vooral 'sl avonds in de 



verschillende koffiehuizen, waar oneindig veel Duitsch bier 
genuttigd werd. 

Waar men zich wendde of keerde in Blankenberge, het 
was al Duitsch. De mannen van den Rhyn en van de Spree 
voerden er den toon. Zij lachten en jokten, en men hoorde 
om zoo te zeggen bijna niets anders dan de klanken hunner 
eigen spraak, die al degene der andere talen, in- of uitland-
sche, overheerschten. 

De heeren, de meesters, dat waren zij. Niemand anders ! 
Zoo was de toestand te Blankenberge vóór het uitbreken 

van den oorlog. 



III. 

T E B L A N K E N B E R G E 

De Duitschers 

Op zekeren dag van het zomerj aargetij de — het kan nu 
vijf, zes jaren geleden zijn — wandelden een viertal jonge 
Duitschers op het strand te Blankenberge. 

Pas aangekomen was hunne eerste bezorgdheid geweest, 
kennis te maken met het zoele water. 

Zij vonden het er zoo aangenaam en goed dat zij veel 
langer in de bruisende golfjes der kalme zee gebleven waren 
dan de gewone bezoekers. 

Nu zouden zij wat heen en weer loopen, om de levens-
krachten terug in beweging te brengen. 

Er was nochtans zooveel volk op den dijk dat zij bijna 
onophoudelijk plaats moesten maken en zoo van elkaar 
gescheiden werden. 

Langen tijd was het hun evenwel zeer aangenaam door 
de menigte te moeten dringen ; want zij ontmoetten ver-
schillende bekenden, wien zij in het voorbijgaan een woord-
je toestuurden, en gevoelden maar al te well dat zij hier 
echt te-huis behoorden. 

Houding, levenswandel, taal : allçs bewees het hun. 
Toen zij echter een tweede maal den dijk opwandelden, 

wenschten zij zich uit het gedrang te verwijderen. 
Een van hen, die reeds vroeger het zomergetijde hier door-

gebracht had, stelde voor zich tot de schuilhaven te wenden. 
— Daar zullen wij de visschers zien, zei hij, en de op-

brengst hunner vangst kunnen bewonderen. 
— En ook vrij en gemakkelijker kunnen handelen en 

spreken, voegde er een andere aan toe. 
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Zoo gezeid, zoo gedaan. 
Het was hoog water. 
En de eene schuit na de andere kwam de haven binnen -

geloopen. 
Driftig en vroolijk brachten de schippers hunne kostbare 

vangst aan wal en trokken er al zingende mede heen, om 
ze ter vischmarkt te koop te stellen. 

— Welke kloeke kerels ! 
— En vroolijk en opgeruimd ! 
— Waar gaan zij heen, Ludwig ? 
De aangesprokene was een jongeling van vooraan de 

twintig jaar. Levenslustig, zooals het zijn ouderdom past, 
doordringend en opmerkzaam, ontsnapte hem niets van het-
geen rond hem omging. Alhoewel nog zeer jong, uitte hij 
nooit zijne meening, zonder grondig na te denken. 

Zijne vrienden noemden hem « de Voorzichtige ». Deze 
deugd, als men wil, was bij Ludwig Bodenheim — zoo was 
zijn naam — ten uiterste gedreven. Deze voorzichtigheid 
kon men gemakkelijk met den naam van sluwheid bestem-
pelen. 

Hij was reeds meer in Blankenberge geweest, waar hij 
verbleef met zijne moeder en zuster, de schoone, lieve Elza. 

Ludwig diende dus tot geleider zijner landgenooten. 
— Kom, antwoordde hij op de vraag die men hem deed, 

ik zal het u toonen. 
En hij leidde zijne makkers tot de mijn, waar de vangst 

der visschers aan den man gebracht wordt. 
Het is eene ruime plaats, omringd met gaanderijen, zoo-

dat men in het gure jaargetijde noch aan regen noch aan 
wind blootgesteld is. De visch wordt er bij opbod den 
hoogst-biedende toegekend. 

Onze bezoekers woonden zoo eene veiling bij en stonden 
niet weinig verwonderd dat alles zoo regelmatig en snel 
af geloopen was. 

— Goed ingericht ! Goed verzorgd ! sprak er een. Alles 
bij der hand. 

— Niet waar ? 
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— De Vlamingen hebben er een handje vein. 
— Jammer maar dat wij ten onzent — in ons> land — 

niet meer zulke plaatsjes hebben ! 
— Gewis ! riep een kloeke, lange,kerel, die het aanzien 

had van een officier en zich niet meer inhouden kon. Ge-
wis !... Het moet ver^— 

Veranderen, wilde hij zeggen, toen hij ineens door Lud-
wig onderbroken werd. 

— Stil, vriend Wilhelm! Sti l ! . . . zegde hij hem zoo 
zachtjes mogelijk en greep hem bij den arm. Men mocht u 
hooren... 

— Om den drommel ! 
— En verstaan wat u bedoelt. 
Zij gingen verder en kwamen tot het staketsel dat de 

monding uitmaakt van de schuilhaven. 
— Zie, sprak Ludwig, zoo loopt men in de zee. 
Zij wandelden tot ten einde, lachten en jokten en hielden 

menigmaal stil, om een praatje te slaan met hunne landge-
nooten, die zij bij eiken stap ontmoetten. 

Intusschen werd het getal wandelaars zeldzamer en zeld-
zamer. Men zag hoe iedereen zich verhaastte zijn hotel te 
bereiken. Het uur van het dîner was immers daar. 

— Ik heb ook honger, klonk het. 
— En ik niet minder. 
— Hoe zullen wij dezen namiddag doorbrengen ? 
Ludwig nam het woord : 
— Ziehier, zei hij. Ik stel u voor een uitstapje te doen 

tot Zeebrugge. Het is niet zeer ver. Wij kunnen gemak-
kelijk den weg te voet afleggen. Ik geloof zelfs dat Oom 
Peter ons zal vergezellen. Gij weet, het is een vroolijk man. 

— Aangenomen ! was het eenparig antwoord en allen 
spoedden zich naar hun hotel. 

Aan den voet van den Pier moesten zij elkaar ontmoeten. 

Iedereen was op zijnen post, uitgenomen de dikbuikige 
Koen, die gewoon was op zich te laten wachten. 

De gasten werden ongeduldig ; zij zagen links en rechts, 
en geen Koen. 
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— Nog een paar minuten, luidde het, en dan gaan wij 
heen. 

— Wonder der wonderen, schreeuwde een ander. Zoo 
een opbruisende kerel, en altijd, altijd te laat. 

— Och ! lachte Oom Peter, die op uitnoodiging van 
zijnen neef het uitstapje tot Zeebrugge mede maken zou. 
Och! laat den jongen in rust. Hij is immers getrouwd! 

— Getrouwd !... Getrouwd !... W at beteekent dat? . . . 
grommelde men. 

-— En de verplichtingen aan zijne vrouw ? . . . 
— Verplichtingen?... Ik zou eens willen zien ! spuitte de 

officier, en hij verhief zich fier in zijne volle lengte. 
— Het is goed en wel, spotte er een, wanneer men 

buiten zijne vrouw er nog geene tweede heeft. 
— Hoe? Eene tweede?.. . Hoe durft gij het zeggen, 

vogel ? 
— Ja, ja, hernam aanstonds de eerste spreker, die ge-

voelde dat men hem slecht begrepen had, de moeder der 
vrouw. Dat is een echte ramp. 

— Ha ! Ha ! juichte men, de schoonmoeder !... 
— Kom, sprak Oom Peter, laat de vrouwen in rust. 

Iedereen heeft zijne gebreken en zijne hoedanigheden, zoo-
als alle zaken hunne /voor- en nadeelen hebben. Zoo is het 
ook met de vrouwen. 

— Wat weet gij ervan? onderbrak men hem links en 
rechts. Gij zijt nooit getrouwd geweest. 

— Zooveel te beter kan ik dit alles beoordeelen, liet de 
man er onmiddellijk op volgen. Koud en zonder aandoe-
ning zie en hoor ik alles na. Ik heb nooit met eene vrouw 
getwist ; want ik houd er niet aan hunne zenuwen in roering 
te brengen. Zij moeten hunnen zeg hebben ; dat moet ge 
weten. Laat ze begaan, zonder \ikhen oj milten, en het on~ 
weder is over. Redeneering moet ge bij de vrouw niet zoe-
ken, — ik spreek over het algemeen wel te verstaan — maar 
gevoel, ho ! buitenmate, waardoor zij dan ook tot de grootste 
opofferingen bestand zijn. Kwetst ze niet en gij zult met hen 
in vrede leven. 
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— Bravo ! Bravo ! riep men. Men moet waarachtig onge-
trouwd zijn, om zulke theoriën te koop te bieden. Gij zijt 
een engel, Oom Peter, een engel ! Het kan niet missen dat 
gij door de vrouwen aanbeden wordt en onder alle opzich-
ten hun lieveling zijt. 

Dit gesprek nam een einde door de aankomst van den 
achterblijver. 

— Daar is hij ! Daar is hij ! 
— Kom, spoed u wat ! 
— Hij kan niet meer ! Gij ziet, hij is ten einde. 
— Wilt gij zwijgen? snorkte de opgeblazen Koen, dio 

bijna buiten adem was, zoo zeer had hij zich gehaast. Ik heb 
alle moeite gehad mij los te rukken. Gij weet niet — gij, 
jonge snaken — wat het is vrouw en kinderen te hebben. 
Doch, Donnerwetter ! Spitsboef ! ik heb doorgewerkt, en 
daar ben ik ! 

Om niet opnieuw tot hetzelfde onderwerp terug te komen 
en het afgebroken gesprek weer aan te vatten, verhaastte 
zich de voorzichtige Ludwig het woord te nemen. Daarbij, 
hij kende zijnen vriend, en wist bij ondervinding dat spot 
en tegenspraak hem buitenmate onwelkom waren en zijn 
oploopend karakter in werking konden brengen. Dit wilde 
hij vermijden : Vrienden onder elkaar moesten immers 
niet twisten. Goede verstandhouding, echte broederliefde, 
verdraagzaamheid waren de hoofddeugden, die onder hen 
hoefden te heerschen. 

— Wees welkom, brave Koen, sprak hij en reikte hem 
de hand. Wij wachtten u met ongeduld ; maar nu gij daar 
zijt, is alles klaar, en wij kunnen onze reis rustig voort-
zetten. 

— En nu voorwaarts ! klonk het. 
Het was laag water % 

Zij gingen tot dicht bij de zee, droogvoets, op het zachte, 
mollige zand. 

Het was een effen, regelmatige weg, alsof een zware rol-
wagen den grond plat en dicht had gedrukt. Geen slijk, 
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noch moeras ; een pad, zooals men er geen op het land 
aantreffen kon. 

De wind woei zachtjes, zeer zachtjes, zoodat er geen 
zandkorreltje opwaaide, en de vrienden in oogen of wezens-
trekken kon hinderen. 

De baren der zee klotsten stillekens aan hunne voeten en 
brachten dat mijmerend en eentonig muziek tot hunne 
ooren, dat zoo zeer de zinnen streelt van hen, die voor de 
eerste maal langs de duinen slenteren. 

— Hoe lief !... Hoe treffend ! 
En hij, die een weinig dichterlijk gevoel heeft, laat zich 

medesleepen en zijne denkbeelden stijgen hooger en hooger. 
Dit was nu juist het geval niet voor ons lustig gezelschap, 

tenzij voor den teergevoeligen en zachtaardigen Ludwig. 
Vol bewondering voor hetgeen hij zag en hoorde, was hij 

stil gebleven, en stond hij in verrukking voor het grootsche 
schouwspel, dat zich voor hem aanbood. 

— Zie hem daar, onzen droomer, spotte er een. Hij heeft 
geen tijd tot spreken. Hij sluimert ! Hij sluimert waarachtig. 

— Hé ! jongen, hé ! riep een ander en schudde den jon-
geling bij den arm, hebt gij ons niets te zeggen, — niets ? . . . 
Gij zijt hier meer dan eens geweest ; gij weet er alles van, 
en gij blijft stom als een visch. Kom dan toch uit uw schelp ! 

Hij verhaastte zich tot bij zijne vrienden en wilde ver-
schooping vragen. 

— Niet noodig, spraken allen onder elkander. Wij ken-
nen u. Gij wordt nog een dichter, en dan zullen wij het 
genoegen hebben uwe « Ode aan de Zee ! », uwe « Mijme-
ringen aan uw liefje ». . . 

— Spotvogels!... Spotvogels!... onderbrak hij ineens... 
Laat mij dan toch maar een oogenblikje in rust. 

— Ja, laat mijnen neef zijn dichterlijken roes maar uit-
sluimeren, liet Oom Peter er onmiddellijk op volgen. Met de 
jaren komt alles op zijn pas ! De dichter verdwijnt en maakt 
plaats voor den meer positieven mensch, die de zaken inziet 
zooals zij zijn. Vaartwel zangen en droomerijen ! Vaartwel 
onnoozele hersenschimmen, die het hoofd duizelig maken ! 
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Vaartwel ingebeelde, aangebeden wezens, die men in de 
wereld niet aantreffen kan ! 

— Gij zijt dus geen poëet, Oom Peter? 
— De goede God behoede mij en u allen van die schrik-

kelijke plaag ! 
Zij kregen Zeebrugge in het zicht. 
— Wat is dat ? vroeg er een. 
— Dat is de nieuwe haven. 
Zij bleven een oogenblik stil en bewonderden het reu-

zenwerk, dat daar uitgevoerd werd. 
Stel u voor een langen, breeden muur, die een halven 

cirkel vormt en zich uitstrekt tot verschillige honderden me-
ters diep in de zee. Aan de eene zijde neernt hij aanvang 
aan den voet der duinen, strekt zich uit tot ver in het water, 
keert rechts om en laat aan de andere zijde eene opening 
voor den toegang der schepen. 

Zoo iets dat het hoofd biedt aan de hevigste winden en 
stormen moet den toeschouwer treffen, en hem doen den-
ken dat de vernuftige mensch de woedendste elementen 
tarten en overwinnen kan. 

— Komt, vrienden, sprak Ludwig. Laat ons zachtjes aan 
voortwandelen. Ik zal u intusschentijd verhalen wat ik over 
deze werken en instellingen vernomen heb. 

En nu vertelde hun Ludwig hoe men er toe gekomen was 
om deze haven en de vaart tot Brugge te graven. 

Het was de droom des konings. 
— En de haven van Antwerpen ? riep men hem toe. 
— Dat was niet voldoende. Zijne Majesteit wilde eene 

haven in volle zee. 
— Ha ! bah ! spotte de luitenant. Goed voor ons ; maar 

voor zoo een landeken ! 
— Zwijg, Willem, zwijg. Laat Ludwig voortgaan. 
— De droom des konings, hernam hij opnieuw, en na 

jaren werd hij verwezenlijkt... Eene beweging, zei hij hun 
verder, ontstond in het land ; de politieke partijen maakten 
zich van het ding meester ; Brugge wilde zijne haven en na 
eenige jaren worsteling werd de uitvoering dier kolossale 
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werken door de Wetgevende Kamers gestemd. Wat zoo 
iets aan de openbare machten gekost heeft, eindigde de 
spreker, zou ik niet kunnen zeggen. 

— Voor zoo een landeken ! spotte nog eens de luitenant. 
Zij waren tot bij den dijk genaderd, dien men de Mole of 

de Mound genoemd heeft. Zij beklommen hem en gingen 
langsheen dien breeden, sterken muur. Zij hielden menig-
maal stil en konden niet nalaten onophoudelijk hunne be-
wondering over dit grootsch werk uit te drukken. 

— En welke instellingen, lieve hemel ! Welke instel-
lingen ! 

— Voor laden en lossen ! Niets ontbreekt ! 
— En de schepen kunnen aanleggen binnen en buiten 

den muur. 
—- En tot Brugge gaan... 
— Maar waar zijn die, — die schepen? riep de dikbui-

kige Koen. Ik zie er nog geen een, dat mij dragen kan ! 
— Zij zullen er komen, antwoordde koudweg de kalme 

Ludwig. Wacht maar ! . . . Wacht maar! 
— Het is belachelijk, schreeuwde de luitenant terwijl 

zijne oogen trotsch en overheerschend ronddwaalden. Het 
is belachelijk voor een landeken, zoo groot als mijne hand. 

—- En Kongo? riep er een. Kongo? . . . Rekent gij voor 
niets die uitgestrekte kolonie, in bezit van België ? 

— Ha ! Ha ! Ha ! grijnsde men. Hoe langer, hoe beter ! 
Een kikvorsch die een olifant wil verslinden ! 

— Lacht maar... lacht maar, het is zoo !... En met ons 
gezwets zal de zaak niet veranderen... 

— Ja, zoolang het duurt... 
— En zoolang wij het ook willen... vervolgdd de strijd-

lustige officier. 
— Luistert eens, onderbrak Oom Peter, die evenals zijn 

neef gedurig rondkeek om te zien of niemand hen hooren 
kon. Luistert eens, bekreunen wij ons daar niet mede. Dat 
komt van zelfs. De bijen bereiden den honing en wij leggen 
er de hand op. 

— En ook op de bij, lachte Koen. 
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— Hoe anders dan? . . . Het is eene kwestie van tijd. 
— Hoe eerder, hoe beter ! hernam de hooghartige luite-

nant. Voor mij geen uitstel. Die kleine vliegjes prikkelen 
ons maar al te veel. Wij moeten hun toonen wat en wie wij 
zi jn! . . . Hoe? Die dwergjes geven den toon, en wij, het 
oude Germaansche ras, het ontwikkeldste volk der aarde, 
zouden moeten buigen voor hen !... Plaats moet er zijn voor 
ons, plaats ! Wij liggen in boeien en vastgeketend aan ons 
land... Uitbreiding kunnen wij geven noch aan onzen han-
del, noch aan onze scheepvaart !. . . Wij hebben geen toe-
gang aan de zee en zijn overal ingesloten. De mondingen 
van Rhyn en Schelde hooren ons zelfs niet toe. Dit alles 
moet en zal veranderen !... Ja ! Ja ! Alles wat ik hier zie, 
alles wat ons omringt : Deze haven, deze badplaatsen, het 
gansche land moet ons zijn. 

Hij was in vervoering geraakt en had meer en meer de 
stem verheven. De voorzichtige Ludwig stond op gloeiende 
kolen, en vreesde maar al te wel de aankomst van vreem-
den, die hen beluisteren zouden. Dit mocht niet zijn, en dit 
wilde hij verhinderen. 

— Bedaar, vriend Wilhem ! Bedaar, jongen ! viel hij hem 
in de rede. Dit alles zal komen. Een paar jaar.. . 

— Wat? Een paar jaar... Onmiddellijk en niet langer... 
Overigens, ik ken maar eene leus en die is : Deutschlcind 
ueber alles... En als het niet gaat in der minne, dan.. . En 
hij deed eene beweging, die genoeg beteekende dat hij voor 
dwang en geweld niet terugwijken zou. 

— Wees kalm, jongen-lief, wees kalm, sprak Oom Peter 
en legde hem de hand op den schouder. Wij zijn het allen 
eens. Maar heb toch een beetje geduld. Alles komt niet op 
eenen dag ; doch ons doel zullen wij wel bereiken. 

— Ten spoedigste ! riep hij. Ten spoedigste ! 
— Alles op zijnen tijd. De leiders weten het best. 
Zij waren op de terugreis ; maar allen, opgewonden door 

dat gepraat en gezwets, gingen daar, het hoofd in de lucht, 
hooghartig en trotsch, alsof niets hen hinderen kon en alles 
voor hen moest buigen. 
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Men zag het aan hunne houding, aan hunnen gang. Het 
verschilde niet veel of zij stapten den welbekenden, Duit-
schen soldaten-marsch. 

De wereld, ja, de wereld was zelfs te klein voor hen. 
Bij het afstappen van de Mole stond ineens voor Ludwig 

eene welbekende figuur. 
— Goeden dag, Vader Vervliet, sprak hij. Welk geluk 

u hier te vinden ! 
En vóór de aangesprokene, die hem verrast en verbluft 

stond aan te kijken, antwoorden kon, greep de jonge Duit-
scher hem de hand en vervolgde : 

— Uiterst welkom, beste vriend, uiterst welkom. 
— En ook uiterst genoegen u weer te zien, stamelde de 

oude heer, die nu al het Duitsch te voorschijn bracht, dat hij 
machtig was. 

De andere Duitschers waren reeds een eindje vooruit, en 
Ludwig gaf zijne spijt te kennen dat. hij zijne makkers den 
goeden vriend Vervliet niet voorstellen kon. 

— Het zal voor van avond zijn, sprak hij, voor van 
avond. 

Hii maakte nog eenige complimenten aan de jonge juffer 
Vervliet, die haren vader vergezelde en bij het afscheid 
drukte hij herhaaldeliik den wensch uit dat zij later elkaar 
in het Bierhuis zouden terugzien. 

Vader Vervliet vroeg niets beters en beloofde vast op 
zimen p^st te zijn. 

Zij reikten elkaar de hand. De nieuw aangekomene zette 
ziine wandeling voort en Ludwig vervoegde zijne vrienden, 
die — van tijd tot tijd door allerhande onbekenden omringd 
— het niet meer waagden verder uit te weiden over de za-
ken, die hun zoo zeer ter harte lagen. 

Hun Deutschland ueber alles vervulde hun gemoed en 
deed hen met misprijzen en trots op de menigte neerzien ; 
maar zij mochten de zaak niet bederven : Oom Peter en 
Ludwig konden gelijk hebben. 

Voorzichtigheid en listig beleid waren ook wapenen, die 
niet te versmaden zijn. 



III. 

VADER V E R V L I E T 

Vader Vervliet was een dier goede, brave zielen, zooals 
men er nog menigen in onze streken aantreft, — een echte 
type van onze oude Vlaamsche burgers. 

Hij was reeds een man van jaren, had veel ondervinding 
opgedaan ; doch eenvoud en vertrouwen waren hem bijge-
bleven. 

Hij kon niet begrijpen dat een mensch enkel uit zelfzucht 
of winstbelang handelen zou, en zich in zijn leven geen 
hooger doel zou voorstellen. 

Lage berekeningen waren hem onbekend en, hoe weinig 
machtig hij ook was, had hij zich zijn gansch leven voorge-
steld mede te werken tot opbeuring zijner medeburgers, tot 
verbetering van hun lot en welzijn. 

Afkomstig van eene kleine gemeente, van nederige 
ouders geboren, had hij in zijne eerste jeugd den indruk 
ondergaan van zijne omgeving, en dien indruk, ondanks 
zijn verderen levenswandel, ten grooten deele blijven be-
houden. 

Hij was tot onderwijzer opgeleid geworden, had eenige 
jaren in de normaalschool doorgebracht, en werd naj het 
eindigen zijner studiën, geplaatst in zijn eenvoudig en kalm 
geboortedorpje. 

Jaren bleef hij daar, tevreden en welgemoed, bij zijne 
brave ouders, die hun zoon een zekeren welstand bezorgd 
hadden en fier waren over hem, die nu iets meer dan an-
deren was. Omringd van vrienden en kennissen, wier kin-
deren hij tot brave, eerzame burgers trachtte op te leiden, 
genoot hij de achting en het vertrouwen van alleman, die 
hem als een echt orakel aanzagen. 
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Als een man van kennis en hoogere ontwikkeling, hield 
hij zich steeds deftig, en bleef hij immer eerbiedvol in alles 
en voor allen. Men zag het in zijnen handel en wandel, en 
— zonderling iets ! — aan zijne houding, aan zijnen gang 
kon men den man herkennen. 

— Daar is de Magister ! zei men, en men bedroog zich 
nooit. 

Hij had het nochtans niet hoog in het hoofd ; hij meende 
het goed, — doch als hij eens iets gezegd had, was het zoo 
en niet anders. 

Het is opmerkenswaardig hoe men uit de houding van 
velerlei menschen, uit hunne handel- en doenwijze, uit 
hunne gesprekken, uit de manier zich uit te drukken, kan 
opmaken welk bedrijf zij uitoefenen, tot welken stand der 
maatschappij zij behooren. 

Eens met dit merk behept, kan men, wat men doe of wil, 
het van zich niet meer afschudden. 

Dit was ook het geval voor Vader Vervliet, die, als zoo-
veel anderen, den invloed onderging zijner bediening. 

Zulks belette nochtans niet dat hij de genegenheid bleef 
behouden van zijne dorpsgenooten, omdat men wel wist dat 
hij het goed met hen meende, en niets doen zou wat hen 
hinderen kon. Integendeel iedereen was overtuigd dat hij 
steeds hunne belangen behartigde. 

Van tijd tot tijd begaf hij zich eens tot het naburig stadje, 
en legde een bezoek af bij den Hoogen Ambtenaar met het 
bestuur der omstreken belast. Deze was een man van wijs 
beleid en hooge ontwikkeling, die de menschen naar waarde 
wist te schatten. De openhartigheid en rechtzinnigheid van 
den « Meester » beviel hem buitenmate. Ook genoot Vader 
Vervliet welhaast zijn volle vertrouwen, waarvan de man 
voorzeker nooit misbruik maken zou. 

De school van Vader Vervliet was een model voor vele 
andere ; hij had er een oprecht aangenaam verblijf van ge-
maakt. De vensters waren met bloemen versierd en op den 
speelkoer groeiden allerhande fruitboompjes, die de beste 
vruchten opbrachten. De kinderen waren zoo opgeleid dat 
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zij nooit de handen uitstrekten noch tot bloemen, noch tot 
vruchten. 

De man trad in het huwelijk met eene rijke boerendochter 
van het dorp, die haar pensionnaat gedaan had en, volgens 
de dorpelingen, hem bijgevolg waardig was. Dit huwelijk 
bracht hem een zekeren welstand bij, die hem tegen de 
moeilijkheden des levens desnoods beschermen zou. 

Een paar kinderen waren hem reeds geboren. 
Zoo leefde de man gelukkig en tevreden in zijn nederig 

dorpje, toen eene erge plaag hem aanvallen en kwellen 
kwam. 

Keel en borst waren aangetast. Hij stond alleen. Wat 
gedaan ? 

De geneesheer werd geraadpleegd. 
Spreken, zich vermoeien was niet goed voor hem ; doch 

de rusttijden waren daar, men zou zien. 
Weer aan het werk, weer hetzelfde. 
— Ja, sprak de dokter, wij zullen zien. Misschien zal het 

langzamerhand voorbijgaan, doch wees voorzichtig en blijf 
steeds kalm en bedaard, zonder te veel te praten. 

Dit kon niet, en na eenigen tijd was hij verplicht een 
nieuw verlof aan te vragen. 

Hij herstelde, hij hernam zijne bezigheden ; doch het 
ging niet. Voorgoed was hij om gezondheidsredenen ge-
noodzaakt zijn ambt vaarwel te zeggen. 

Gelukkiglijk was de Hooge Ambtenaar daar, die hem 
onder zijne bescherming had genomen. Hij bezorgde "den 
ziekelijken onderwijzer, die bij het uitoefenen zijner bedie-
ning voorzeker het leven zou gelaten hebben, de plaats van 
rentmeester bij een der grootste eigenaars van Vlaanderen. 

Dit beviel onzen braven man. Geheele dagen was hij op 
reis ; hij leefde in volle lucht, en op korten tijd herstelde hij 
heel en gansch. Zijne lastgevers waren uiterst tevreden over 
hem, bevolen hem aan bij hunne vrienden en welhaast 
strekte zijn opzicht zich uit tot een groot gedeelte onzer 
Vlaamsche gewesten. 
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Hij had zich voorloopig gevestigd in het naburige kleine 
stadje ; doch hoe talrijker de heeren eigenaars werden met 
wie hij handelen moest, hoe meer bij hem aangedrongen 
werd eene verblijfplaats te kiezen, die allen een gemakke-
lijker en sneller verkeer aanbood. 

Men had hem over Brussel gesproken ; maar hij had den 
voorkeur gegeven aan Antwerpen, omdat hij eene voorliefde 
had voor deze stad en omdat hij dacht er zijne kinderen te 
beter te kunnen plaatsen. 

Ondertusschen was. zijn huishouden grooter en grooter 
geworden. Zijne vrouw schonk hem vier kinderen, waarvan 
drij nog in leven waren : twee jongens en een meisje. 

Ongelukkiglijk, na de geboorte van het vierde kind had 
deze brave, goedige echtgenoote eene erge verkoudheid 
opgedaan, die haar langzamerhand ten grave sleepte. 

Vervliet omringde haar met de meeste zorgen, zoodat zij 
toch het genoegen had hare kinderen te zien opgroeien tot 
een ouderdom, die hare tegenwoordigheid minder vereisch-
te. Eindelijk was het noodlottig oogenblik daar : Zij werd 
haren diep beproefden man, hare teergeliefde nakomelingen 
ontrukt, die haar jaren en jaren betreurden en nooit haren 
naam uitspraken, zonder dat een traan hun oog ontsprong. 

Ondertusschen was de opvoeding der kinderen volein-
digd. 

De dochter bestuurde voor zooveel mogelijk het huishou-
den en werd dagelijks meer en meer ervaren. 

De oudste zoon deed zijne studiën als leeraar van het 
Middelbaar onderwijs van den Hoogeren graad. Hij had 
het geluk een schitterend exaam af te leggen en onmiddel-
lijk geplaatst te worden als professor aan het Koninklijk 
Atheneum te Oostende. 

De tweede zoon van Vader Vervliet was in den handel. 
Werkzaam in een der grootste Huizen, was hij soms met de 
belangrijkste zaken gelast. Hij genoot het volle vertrouwen 
zijner meesters. 

Hij was een geweldige Duitschhater ; hij kon die dikkop-
pen — zooals hij ze noemde — noch hooren, noch zien. 
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Was dit misschien omdat hij van dichtbij de handelwijze 
dier lieftallige,vleiende, uitheemsche jongelingen zag op de 
kantoren? Misschien wel. Het waren mouwvagers, onder-
kruipers, en daarbij onbeschofte rekels, als zij maar eenigs-
zins het handje boven water hadden. 

— Werkzame en onvermoeibare mannen, antwoordde 
weieens de vader op den bitsen uitval. 

En dan ontstond djkwijls tusschen Vader en zoon eene 
ongelooflijke levendige betwisting, die geen einde scheen 
te nemen en die meer dan eens uiterst bitter werd. 

Zonder het elkaar te bekennen trachtten nochtans beiden 
die geschillen zooveel mogelijk te vermijden. 

Zóó was de toestand van Vader Vervliet, zóó was zijn 
huishouden, zóó was. zijne omgeving, toen wij hem op de 
Mo/e bij de Duitschers aantroffen... 

's Avonds was hij stipt op het rendez-vous. 
Hij was steeds zijn woord getrouw en liet nooit op zich 

wachten. 
In het welbekend Huis Pauwels-D'Hont werd lekker 

Duitsch bier geschonken en werd ook het Duitsch Schnit-
chen aangeboden. 

Wel dadelijk was dit huis door de Duitschers ingenomen. 
Daar zag en hoorde men niets dan Duitsch ; daar werd me-
nige kruik geledigd en daar ook hoorde men — nu aan de 
eene, dan aan de andere tafel — bijna bestendig het prosit, 
terwijl men herhaaldelijk dronk met volle teugen. 

Vader Vervliet werd het achtbaar gezelschap voorgesteld. 
Velen onder hen waren oud-bekenden ; doch de moeder en 
zuster van Ludwig had hij in vorige jaren hier; niet gezien. 
Hij drukte zijn genoegen uit met hen kennis te maken. 

In den beginne was het gesprek algemeen en bepaalde 
men zich bij eenige gewone plichtplegingen. Men loofde 
Mej. Vervliet, omdat zij zoo goed Duitsch sprak en haren 
vader, omdat hij zoo grooten vooruitgang gedaan had sinds 
verleden jaar. 

— Dit is nu ook zoo moeilijk niet voor ons, was het ant-
woord. Men hoeft maar te willen. 
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En hierop ontstond een gesprek over de overeenstemming 
der beide talen. De slotsom was natuurlijk : dezelfde oor-
sprong, hetzelfde ras en bijgevolg ook de vereeniging der 
beide volken. Niets minder, niets meer, ondanks het voor-
behoud van Vervliet. 

Dit was de inleiding. 
Men dronk op de verbroedering ; men juichte, men werd 

vroolijk en opgeruimd ; geen wanklank deed zich hooren. 
Nu kennis gemaakt was, spraken de vrouwen meer over 

vrouwelijke aangelegenheden, terwijl de mannen zich met 
ernstige zaken onderhielden, en ook aleens in een luidruch-
tig gejuich losbarstten. 

De jeugdige gezellen gaven er aanleiding toe, en Oom 
Peter, die een vroolijke vogel was, trachtte dit niet te ver-
hinderen. 

Alleen de heer luitenant bleef ernstig. Hij trachtte zooveel 
mogelijk de streek te leeren kennen ; hij vroeg en hervroeg 
aan Vader Vervliet de eene bijzonderheid na de andere, 
en het heele gezelschap volgde gemakkelijk het spoor, door 
hem aangeduid. 

Uitleggingen lieten zich niet wachten. 
Vervliet kende de Vlaamsche kust op zijn duimpje. Hij 

had ze doorloopen op hare gansche lengte, van Zuid tot 
Noord ; hij had ze gekend in haren oorspronkelijken, na-
tuurlijken staat ; hij had hare hervormingen gezien en bijge-
woond ; hij was getuige geweest van de opkomst en de 
uitbreiding van de verschillende badplaatsen, — van hunnen 
voorspoed, van hunne haastige en ongelooflijke ontwikke-
ling. 

Dit alles schetste hij hun af in de levendigste bewoordin-
gen, zooals wij het in het eerste hoofdstuk aangeduid 
hebben. 

De Duitschers waren in de grootste bewondering. Zij 
konden het maar niet begrijpen. 

— Welk land ! lispelden zij en bezagen ondervragend 
elkander. Welk land ! 

— Welke rijkdom ! 
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— En zeggen dat zoo een land slechts een voorschoot 
groot is Î 

— Ho ! hadden wij zoo maar iets ! 
— Dat zal komen, vrienden ; dat zal komen ! 
— Dat moet komen ! riep een onvoorzichtige. Dat 

moet... 
Maar de woorden verstijfden op zijne lippen. Zijne 

oogen hadden de strenge blikken ontmoet van Ludwig en 
Oom Peter. 

De luitenant beet op zijne tanden. Hij brandde van 
woede en ongeduld en knauwde binnensmonds : 

—- Hier ! Hier zullen wij weldra de meesters zijn ! 
Oom Peter en Ludwig vreesden dat die uitingen een 

slecht uitwerksel konden teweegbrengen en trachtten nu 
het gesprek eene andere wending te geven. 

— Ja, ja ! Op de weinige kusten, die wij hebben, kun-
nen wij het voorbeeld van België volgen, zegde de eerste. 

— Wij zijn te ver van de zee verwijderd, zuchtte de dik-
buikige kameraad. 

— Omdat wij het willen, gromde luitenant Krans. 
—- Wat zou ons beletten zoo iets te doen ? sprak ineens 

Ludwig, zonder op het gezegde van zijnen vriend Willem 
acht te slaan, en dit vooral om niet de minste achterdocht te 
wekken. — Ja, wat zou ons beletten zoo iets te doen ? Er is 
niets dat ons ontbreekt. En om te zien hoe alles hier inge-
richt is, wenschte ik wel met vriend Vervliet een omreisje 
te doen op deze kusten. 

— Ik ook ! Ik ook 1 klonk het door het gansche gezel-
schap. 

— Het spijt mij, ik kan niet ! zuchtte de luitenant. 
— Jammer ! Recht jammer Î 
— Ik vertrek morgen. Plicht vóór alles ! 
— Komt, jongens, komt î sprak de levenslustige Koen. 

Drinken wij een teug op den vooruitgang der Vlaamsche 
kusten en op de toekomst onzer Duitsche stations. 

De glazen werden opgeheven ; zij rinkelden en rinkelden 
zonder weerga. Het was een algemeene Prosit. 
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Vroolijkheid en uitgelatenheid heerschten in het gansche 
gezelschap. Alleen de luitenant bleef koud en stroef. Hem 
ging het niet ; hij wilde meer. Zoo bleef het niet duren. 

Het gesprek werd algemeen. De vrouwen mengden er 
zich mede. 

Ludwig Bodenheim had vooral groote voorkomenheid 
voor de jonge dochter Vervliet, de bekoorlijke Rosina. Dit 
sprong genoeg in het oog zijner jeugdige makkers, die er 
meer dan eens duidelijke zinspelingen over maakten. 

Na eene langdurige poos — zooals het steeds gebeurt in 
het lustigste gezelschap — wendde zich een der aanwezi-
gen tot onzen Vlaamschen medeburger en sprak : 

— Maar, vriend Vervliet — zoo mag ik u toch noemen... 
— Zeker ! Zeker ! 
— Gij bewoont Antwerpen. Vertel ons het eene en het 

andere over die zoo belangrijke stad, beroemd en gekend 
niet alleen in Duilschland, maar in de gansche wereld. 

— Ja, hoog achtbare heer, doe dat ! Doe dat. Wij allen 
zijn er nooit geweest^. 

— Ik wel, onderbrak Oom Peter. 
— Allerbest, antwoordde Vader Vervliet, dan zult ge 

mij in mijne beschrijving behulpzaam zijn. 
En nu begon de goede man met den grootsten lof te spre-

ken over die lieve stad Antwerpen, zijne huidige verblijf-
plaats, die hij had leeren liefhebben en bewonderen. 

Hij toonde hun haren rijkdom, hare levendigheid, hare 
werkzaamheid. Hij sprak over haren handel en wandel, 
over de bedrijvigheid harer haven en kaaien, over de onge-
looflijke waak- en werkzaamheid harer bedienden, over de 
onvermoeibaarheid harer stoere werklieden. 

Dit alles werd meer dan eens bevestigd door Oom Peter. 
De kunstzin der Antwerpenaren werd niet vergeten : 

Onder alle opzichten liet die niets te wenschen. De stad had 
hare Museums, hare schilderschool en wat dies meer. 

Schilders, beeldhouwers, schrijvers, geleerden leefden 
er in vrede en eensgezindheid. 
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Meer dan eens onderbraken de aanwezigen den spreker 
en waren vol bewondering over hetgeen zij hoorden. 

— En de grootte, het aanzien der stad? vroeg men. 
— Ho ! wat dat betreft, men moet ze zien om er een 

gedacht van te hebben, om ze te kunnen beoordeelen, was 
het antwoord. 

—- Ja, zooals ik ze gezien heb, bevestigde Oom Peter. 
Deze laatste schetste nu in de levendigste bewoordingen 

de wonderbare zeeinrichtingen af, die hij er ontdekt en be-
wonderd had. 

— Duizenden schepen komen er aan van alle natiën, 
van alle volken, en die zijn in een oogwenk gelost en gela-
den, eindigde hij. 

— Ho ! die stad zou ik willen bezoeken ! 
— Bezoeken?... Niet meer? gromde de luitenant als 

buiten zich zeiven. 
— Het valt niet te miskennen, besloot Vervliet met echte 

fierheid, — Antwerpen wordt eene der belangrijkste plaat-
sen van Europa, eene echte wereldstad. 

— Eene wereldstad ? 
— Zeker. Hare bevolking beloopt thans, met de voor-

geborchten, tot 6 à 700,000 inwoners en in weinige jaren 
bereiken wij het miljoen. De stad neemt eene uitbreiding 
zonder weerga. Breede lanen, schoone wandelwegen be-
staan er sedert jaren en jaren ; prachtige magazijnen telt 
men er bij de vleet, en luchtige en gezonde parken ontbre-
ken er niet. Gemeenschapswegen van ongewone breedte 
worden in alle richtingen aangelegd, en in korte jaren zullen 
wij eene ruime automobielbaan bezitten, die ons in recht-
streeksche gemeenschap brengt met de hoofdstad. 

— Ho ! ik wil er heen !... Ik wil er heen ! 
— Ik ook !... Ik öök !... 
— En ik, ik wil er wonen!... juichte de jonge Boden-

heim. 
— Ja ! Ja ! riep er een al lachende, om bij uw liefje te 

zijn en bij... 
— ... Zijn toekomenden schoonvader. 
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Een licht roodje kleurde de wangen van Ludwig. Hij 
keek tersluiks naar de bevallige Rosina, die de oogjes neer-
sloeg, en Vader Vervliet gebaarde dat hij niets gehoord of 
gezien had. 

Luitenant Kraus deed zich geweld aan om kalm te blij-
ven; hij wilde, wat er ook gebeuren mocht, nader de gevoe-
lens kennen van den braven man. 

— Maar, geachte heer Vervliet, sprak hij op zeer def-
rigen toon, — denkt gij niet dat het jammer is dat zoo eene 
merkwaardige stad deel uitmaakt van een land slechts zoo 
groot als het uwe, 't is te zeggen ware het niet beter dat uw 
land vijf, tien maal zoo groot is of werd -— en hij steunde 
buitenmate lang op dit woord — dan het tegenwoordig is ? 

— Och, was het eenvoudig antwoord, mijn vaderland 
is mij niet te klein. 

— Of zich bij een ander land aansloot ? 
— Onnoodig, vriend, onnoodig. Ons lief landeken is in 

vollen voorspoed. Wij hebben behoefte aan niemand en aan 
niets. 

De luitenant schudde het hoofd, en zonder Oom Peter en 
Ludwig zou hij voorzeker losgebarsten zijn. 

— Wij zijn gelukkig en tevreden, vervolgde zeer een-
voudig Vader Vervliet, — en leven in vriendschap met 
iedereen. Alle man — tot welke natie hij ook behoore 
— is ons welkom. Wij verlangen niets meer dan een rustig 
en welvarend voortbestaan, zooals dit duurt sedert meer 
dan vijf en zeventig jaar. 

— Ja, sprak er een, die iets meer wilde kennen dan de 
anderen. Dien verjaardag vierdet gij pas twee, drie jaar 
geleden. 

— En ook weldra den tachtigsten, voegde Vervliet erbij. 
Gave God dat het zoo blijve voortduren. 

Er volgde een oogenblik stilte. Oorn Peter nam deze ge-
legenheid waar, om den luitenant in het oor te fluisteren : 

— Dring niet aan, Willem, dring niet aan. Gij gevoelt 
wel dat de man voor de zaak niet te vinden is. 
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— En ik, voleindigde Ludwig, ik zal dat wel goed 
maken. Wees gerust. 

Zoo verliep de eene avond na den andere in aangenamen 
kout en in belangrijke en veelbeteekenende redekavelingen. 

Gedurende den dag deed Vader Vervliet, in gezelschap 
nu eens van Ludwig, dan eens van Oom Peter en ook soms 
van de andere Duitschers, een uitstapje naar de verschil-
lende badplaatsen, die langs de zee opgerezen waren. Hij 
legde hun alles voor en liet niet na hun de noodige uitleg-
gingen te geven. 

's Avonds zagen zij elkaar weer in het Bierhuis, werden 
vertrouwelijker en vertrouwelijker, en verlieten elkaar met 
spijt en leedwezen, wanneer het einde van het zomerjaarge-
tij de gekomen was. 

Iedereen ging dan heen, naar zijne «Heimath)), zooals 
de Duitschers zeggen. Men wenschte elkaar geluk en wel-
zijn en een hartelijk : « Tot weerziens ! Tot toekomend 
jaar ! » vloeide van aller lippen. 

Dit duurde zoo gedurende twee, drie jaar. Sommigen 
van het gezelschap bleven onderwege, anderen kwamen 
erbij ; doch het getal Duitschers vergrootte meer en meer, 
en weldra werd Blankenberge eene echt Duitsche kolonie. 

Ludwig Bodenheim was steeds daar en kondigde in den 
laatsten tijd zijnen braven, goeden gezel Vervliet en zijne 
beminnelijke dochter aan dat hij binnen korten tijd in Ant-
werpen zijnen intrek zou nemen. 

Onze vrienden heetten hem welkom en verzekerden hem 
dat hij zonder eenigen twijfel zijnen weg maken zou in onze 
belangrijke en voorspoedige handelstad. 



III. 

IN H E T N A C H T E G A L E N - P A R K 

Wij zijn te Antwerpen. 
Wij bevinden ons in het prachtige, uitgestrekte park, in 

de laatste tijden, ik mag niet zeggen aangelegd, maar aan-
gekocht door ons Gemeentebestuur. 

Dit park, welk den naam draagt van Nachtegalen~par\, 
is gelegen buiten de omheining, tusschen de Boomsche- en 
de Borsbeeksche poort. Geene bijzondere wegen leiden er 
heen : De stadswallen en het Oefeningsplein zijn de groot-
ste hinderpalen ; doch die zullen welhaast plaats maken 
voor de ruime, breede automobielbaan, die naar de hoofd-
stad leidt. 

Het bestaat uit drie deelen, slechts van elkaar gescheiden 
door een breeden weg, beplant met zeer dikke beuken, 
wier afmeting alle gedacht te boven gaat. 

Eeuwenoude boomen, waarvan sommigen zich tot hoog 
in de lucht verheffen, houtgewassen met zonderling kron-
kelende gedeelten en verwrongen twijgen treft men er ten 
allen kante aan. Klein kreupelhout, lieve boschjes van aller-
hande boompjes en struikjes versieren de wegen ; uitge-
strekte grasperken volgen elkander en schijnen den bezoeker 
uit te noodigen dit zacht en mollig tapijt te bewandelen. 

Breede lanen doorkruisen hier en daar dezen weelderigen 
wasdom, terwijl een oneindig getal door elkaar warrelende 
wegjes den droomer en mijmeraar aangeboden worden. 

De boorden of liever de omgeving van een dier parken 
heeft men voorbehouden voor het bouwen van villa'si of 
lusthoven. 

Reeds rijzen er verschilligen uit den grond, die men met 
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volle recht den naam geven mag van vorstelijke verblijf-
plaatsen, zoo grootsch zijn die ontworpen en voltrokken. 

Hoe deze nieuwe wandelplaats, van in den beginne van 
haren aanleg, door dè Antwerpenaren bezocht werd, hoef 
ik niet te beschrijven. Iedereen liep er heen. Rijke liên, 
burgers en werkvolk, jong en oud, Jan en alleman, iedereen 
wilde er zijn. 

De tramway vergemakkelijkt het verkeer, en op Zon- en 
feestdagen is er zoo ongelooflijk veel volk dat het niet 
mogelijk is op eenig rijtuig plaats te vinden. Ook, wil men 
eens op zijn gemak rondslenteren, dan hoeft men er heen 
te gaan oj op de gewone werkdagen oj in den vroegen 
morgen. Dan is men, zeker, zonder eenige stoornis al het 
genot te smaken, dat hier den wandelaar aangeboden wordt. 

Zoo een dag werd, ten bezoeke van dit Eldorado, ver-
kozen door een paar hartsvrienden, die men gewoon was 
(( de onafscheidbaren » te noemen. Het waren : de zoon van 
Vervliet — Arthur — en koopman Andries, een welstel-
lend, deftig en zeer bezadigd burger. 

Zekeren Zondag morgen trokken zij er heen, en met 
hen was nu ook een jong dokter, die uit hoofde zijner be-
roepsbezigheden nog den tijd niet gevonden had dit aardsch 
paradijs te bezoeken, en het bijgevolg minder kende. 

Het was een trio jonge mannen aan elkaar sterker ver-
kleefd dan echte broeders en die voor elkaar geen geheimen 
hadden. Zooals men gewoon is te zeggen : « hun hart lag 
op hunne tong ». Zij deelden elkaar alles mede wat hen be-
kommeren of verlustigen kon. Dubbelzinnigheid was hun 
onbekend en allen die met hen omgingen, wisten wie en 
wat zij waren. 

Arthur kwam er steeds voor uit zijne meening te uiten, 
en het gebeurde wel eens dat de anderen zich geweld aan-
deden om hem in te houden of tot eene kalmere stemming 
te brengen. 

— Wat wilt ge eraan doen } vloog hij dan uit. Het is zoo 
mijne natuur. Ik kan niet anders. 

Het was nog vroeg in den morgen, en het was ook een 
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lief uitgekoaen weer. De lentezon steeg zachtjes-aan ten 
hooge en baadde zich in de jonge blaadjes der statige boo-
men, die zich ten hemel verheffen. Hare stralen prikkelden 
door de dichte gewassen en verlevendigden de anders som-
bere lanen, die deze heerlijke oorden doorkruisen. 

Een licht windje ruischte door het geboomte in de jonge 
twijgen en blaadjes en streelde aangenaam het oor, zonder 
eenig geweldig gerucht te verwekken. 

Zwanen en eenden fladderden in de vijvers, duikelden, 
schudden hunne veeren en gaven zich aan hunne speelsche 
en lieflijke bewegingen over. Vogels stegen op ten allen 
kant, sprongen van takje tot takje en vervulden de lucht 
met hun luidruchtig en aangenaam gezang. 

Weinig volk was er nog, zoodat de aandacht door niets 
afgetrokken werd, en men zich gemakkelijk aan zijne over-
wegingen en bedenkingen kon overleveren. 

Meer dan eens stapten dan ook onze wandelaars sprake-
loos voort en bewonderden in stilte dit voortreffelijk en 
aangenaam lustoord. 

— Ja, ja ! sprak eindelijk de Dokter, men mag zeggen 
wat men wil. Ons gemeentebestuur heeft welgedaan zich 
dit eigendom aan te schaffen. 

— Wij zeggen niet neen, was het antwoord ; maar het 
kost bliksems veel geld. 

— Ik weet het wel; doch \o\en moei posten. Wil men 
iets hebben naar behooren, doe maar uwe beurs wijd open. 
Antwerpen is eene groote, rijke stad, die betalen kan. Zij 
breidt zich meer en meer uit ; hare bevolking groeit op 
buitengewone wijze aan. Het is haar plicht wandelplaatsen 
en lusthoven in te richten, waar hare bewoners zuivere lucht 
en nieuwen adem vinden. 

— De dokter spreekt, lachte Arthur. 
— Natuurlijk, ieder zijnen winkel, was de taal van den 

koopman. 
Nu slenterden zij langs de breede, schoone lanen, waar 

reeds vele villa's opgetrokken of in aanbouw waren. Het 
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zijn als paleizen, die tusschen het geboomte en rond het 
oude woud tronen. 

— Wat zal dat heerlijk en grootsch zijn, sprak de Dok-
ter, als deze lommerrijke dreven van al zulke indrukwek-
kende verblijfplaatsen zullen voorzien zijn. 

— Jammer maar, dat zij bijna allen in de handen van 
vreemden zijn, klaagde Arthur met bitterheid. 

— Dit gedeelte onzer stad, vervolgde de eerste spreker, 
zonder aandacht te leenen aan de onderbreking, zal voor-
zeker de bewondering uitmaken van het gansche land. 

— En van meer andere landen, voegde de koopman 
erbij.Waarlijk, ging hij al schertsend voort, de lust bekruipt 
mij hier ook een eigendom te bezitten. Binnen een paar 
jaar, als de zaken goed vooruitgaan, bouw ik mij hier ook 
een paleis. 

— Gij ? vroeg Arthur levendig. 
— Waarom niet? 
— Om tusschen al die vreemden te leven!... Om alle 

dagen die ronde, dikke koppen te zien en te ontmoeten, 
die mannen, welke hier den hoogen toon voeren en alles 
willen overvleugelen. Hartelijk dank voor het geschenk !... 
Kon ik het, ik deed voorzeker niet mede. 

— Hoor onze Arthur eens gaan, lachte de koopman. 
Hij heeft weer den Duitsch op den neus... 

— En ik schud hem er af, omdat hij een te sterk onaan-
genamen geur heeft. Gij weet het wel, ik kan ze noch hoo-
ren, noch zien. 

— Wees dan toch zoo uitsluitend niet ! En verwensch 
ze niet allen. Ik vermeen, zij verdienen het niet. 

— Zij verdienen het niet? hernam de jonge kerel, die 
op dat punt niet gaarne gedwarsboomd werd. Gij kent ze 
niet. Ik weet het beter, ik moet er mede omgaan, en ik zeg 
het u: zij zijn onverdraaglijk. 

— Omdat gij van hen alles te hoog opneemt. 
— In het geheel niet. Maar er is iets in hen dat met ons 

karakter niet overeenkomt. Zij zijn sluw en achterdochtig, 
en maken zich zoo klein mogelijk, als zij ergens de eene 
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of andere gunst moeten bekomen. Van een anderen kant, 
als zij het handje boven water hebben, worden zij onhan-
delbaar en zijn zij overheerschend. Alles moet voor hen 
buigen. 

— Bah ! Bah ! Gij overdrijft, Arthur, gij overdrijft. Ik 
doe zaken met hen, en ik mag zeggen dat ik met hen niet 
meer moeilijkheden heb dan met anderen, was het kalme 
antwoord van den koopman. 

-— Wacht maar! . . . Wacht maar! . . . 
— En ik, voegde de Dokter erbij, ik heb verschillige 

küënten onder de Duitschers. Zij laten mij met rust en ik 
leef er in vrede mede. Zij betalen mij goed, en voor het 
overige... 

— Zie, zoo zijt gij allen, onderbrak ineens de jongeling, 
die heftiger en heftiger werd. Gij ziet niet eens verder dan 
uw neus lang is. Zij hebben u noodig. Gij bedient ze or-
dentelijk en gij bezorgt ze naar behooren, en dan is alles 
goed en wel en onverbeterlijk ; maar past op, het minste 
dat haperen moge... * 

— Hoor eens, Arthur, sprak de dokter kalm en deftig, 
gij weet wel dat wij in het geheel niet Duitschgezind zijn... 
en Franschgezind en Engelschgezind ook niet. Wij leven 
hier op ons gemak en hebben niemand noodig. Waarom 
zouden wij naar vreemden uitzien ? 

— Ho ! dat doet gij niet, dat weet ik. Maar gij en zoo-
veel anderen, laat u door die vreemde ratten overrompelen. 

— Overrompelen? Dat zegt gij, Arthur, dat zegt g i j ! 
— En ik herhaal het. 
— Wij zullen erbij zijn, jongen. 
— Als het maar niet te laat is. 
— Alles op zijnen tijd... Als de Duitschers ons te' na 

komen, zullen wij wel weten wat ons te doen staat... Niet 
waar, vriend Andries ? 

— Zeker! . . . Zeker! 
— Luister, Dokter. Gij kunt er medé doen wat gij wilt, 

en de jongeling fronste bitter het gelaat ; doch wat mij be-
treft, ik wil er geen gemeens mede hebben... 
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— Zij hebben u op de teenen getrapt ? . . . 
— Daartoe hebben zij de gelegenheid niet, die opsîor-

pers, die onderkruipers, die... 
— Zeg maar uw hart rechtuit, lachte gulhartig de koop-

man en klopte zijnen vriend op den schouder: Toe maar !... 
Toe maar !... 

Arthur sprak niet meer, en bekeek den spreker met 
oogen, waarin spijt en gramschap te lezen stonden. 

Ondertusschen bevonden zij zich aan het uiterste van dit 
prachtig Eldorado en waren zij in de nabijheid van Dikke 
Mee. Daar zouden zij wat uitrusten en de eene of anderé 
verfrissching nemen. 

Dikhe Mee — zoo is de naam van de sinds jaren en 
jaren bekende herberg of afspanning der streek — Di)çfce 
Mee is eene der oudste wandelplaatsen van de goede bur-
gers van Antwerpen. 

Zij bevindt zich op den hoek van het uitgestrektste deel 
dezer boschajes en heeft voor zich langs den eenen kant 
het oefeningsplein en langs den anderen kant een niet min-
der aangenaam gedeelte van dezen voortreffelijken eigen-
dom. In de hoving bevinden zich lange rijen tafels, omringd 
van zitplaatsen, waar de bezoekers rust kunnen nemen, 
evenals in de overdekte gaanderijen, die zich op de uitein-
den bevinden. 

Een gedeelte van den hof dient tot verlustiging der kin-
deren, en daar bevinden zich dan ook allerhande speeltui-
gen ten dienste der geliefde kleinen. 

Dat het daar 's Zondags krioelt van volk, behoef ik zelfs 
niet te zeggen. 

Binnenshuis was alles oud, en ook alles ingericht op 
echt aartsvaderlijke wijze. 

Een toog, waar men de menschen bediende ; gewone 
stoelen en tafels, waaraan men plaats kon nemen, een kap-
stok en of een papegaai, of een paar kanarievogels, die 
niet weinig gerucht maakten — dat was alles. 

Het was er niet te slechter om. Men bevond er zich op 
zijn gemak, en buiten alle gewoel. 
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Zoo was Dikke Mee voorheen ; maar thans?. . . Di\\e 
Mee heeft ook haren tol betaald aan de moderniseering, 
waaraan niets weerstaat. 

In aanzien der prachtige paleizen, die langzamerhand als 
uit den grond oprezen, stond de arme, eenvoudige vrouw 
daar als een overblijfsel van vervlogen tijden. De over-
groote menigte zag haar aan als eene bedrukkelijkte en ook 
verdrukte weeze : Zij moest verdwijnen. 

En zij verdween. 
De eigenaar verkocht zijn erfgoed aan eenige spécula-

teurs, die alles uit de voeten ruimden, de arme sloore — dat 
oud-wijveken — tot den grond afbraken en er een gebouw 
oprichtten, dat meer aan den geest der tijden beantwoordt. 

Het verheft zich trotsch in de hoogte, heeft breede, uit-
gestrekte zalen, en langs beide zijden goed ingerichte afda-
ken. die den bezoeker toelaten de zoete, zuivere lucht te 
genieten. 

Alles is wel en deftig gemeubileerd, en kinderspelen be-
staan er als voorheen. 

Zal die moderniseering nochtans niet in alles de prijzen 
doen stiigen?.. . En zullen onze brave, goede burgers niet 
langzamerhand gedwongen zijn plaats te maken voor meer 
aristocratische bezoekers? Wij vreezen het, en wij aarzelen 
niet erbij te voegen : Wij zagen het niet graag !... 

Als onze vrienden hunne intrede deden in de hoving, 
waar zich voor het oogenblik zeer weinig volk bevond, be-
merkten zij in den hoek van eene der gaanderijen een reeds 
bejaard manneken, dat op hun zicht onmiddellijk opsprong 
en eene houding aannam, alsof hij niet wist wat hij doen 
moest. Zii naderden tot hem en dan ook veroorloofde hij 
zich vooruit te komen. 

— !k wensch u den goeden dag, brave heeren, sprak het 
ventje op zeer minzamen toon. Gij zijt zoo vroeg op reis, 
beste vrienden ? 

— Zooals u, Baas Jan, was het antwoord. 
— Wat wilt gij eraan doen, menschen?.. . Ik moet den 

tijd waarnemen, dien ik heb. In den vroegen morgen komt 
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er bij mij niemand, en dan maak ik van die weinige oogen-
blikjes gebruik om mijne kliënten ook eens te kunnen be-
zoeken. 

— Daar doet ge wel aan... 
— Ja, ja, jongens. Leven laat leven. 
Deze « Baas Jan » was de patroon van a De Gulden 

Spoor », eene der oudste herbergen van de stad, waar het 
bier nog aan zes centen verkocht werd en men voor zijn 
geld een behoorlijk glas genever — een dikkop — kreeg. 

Waarom men dit manneken de ronkende benaming gaf 
van (( Baas Jan », kunnen wij moeilijk begrijpen... Was het 
uit spot ? Was het uit tegenstelling of minachting ? 

Het persoontje was eigenlijk een wezen zonder eenige 
beteekenis, noch van gestalte, noch van karakter. 

Klein en gebogen, dierf Baas Jan bijna het oog niet ver-
heffen en zag steeds zijdelings uit. Zijne gansche houding 
was eerder die van een nederigen slaaf dan van een vrij 
mensch. 

Iedereen zou hij voldoen : Dat was zijne leus. Hij dreef 
dit tot het uiterste en daardoor was hij dikwijls met zich 
zelf in tegenspraak. Deed men het hem opmerken, hij 
trachtte zich door eene lachpartij uit den slag te trekken. 

Had hij eigen gedachten ? Wij zouden eraan twijfelen. 
Zijne kliënten behouden, zooveel mogelijk te verdienen en 
te verzamelen — dat was zijne zienswijze. Hii dacht dat hij 
iedereen beviel en behaagde ; doch het tegendeel was 
alleen de waarheid. 

— Zal ik het genoegen hebben een oogenbïik in uw 
achtbaar gezelschap door te brengen ? vroeg hij na eene 
poos. 

— Zeker, Baas Jan, zeker, antwoordde Arthur al la-
chende. Wij vragen niets beter, en zich tot zijne vrienden 
wendende, voegde hij erbij : Wat zal hij ons nu vertellen? 

Zij namen plaats, bestelden de eene of andere verfris-
sching, en weldra waren zij in een druk gesprek gewikkeld. 

Baas Jan hield eraan hun te zeggen dat zijne zaken goed 
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vooruitgingen, dat hij nooit zonder volk was en er zich 
steeds nieuwe bezoekers en kliënten aanboden. 

Hij trachtte iedereen tevreden te stellen, was de vriend 
en de dienaar van Jan en Alleman en mengde zich nooit in 
hunne gesprekken of betwistingen. Daarvoor was Baas Jan 
veel te slim. 

— Hooren, zien en zwijgen, dat is alles. En dit past een 
baas, zooals ik, eindigde de doortrapte vos. 

— Zeker, vriend, zeker, beaamden onze wandelaars. 
Gij hoort en ziet, en gij mengt u met niets. 

— Dit betaamt en moet zoo zijn, sprak hij met fierheid. 
— En zoo maakt gij u geene vijanden. 
— Vijanden, lieve hemel! Vijanden? hernam hij, en 

richtte zich levendig op, als iemand die in zijne innigste 
gevoelens gekwetst werd. Dat woord ken ik niet. Ik heb 
er nooit gehad en zal er nooit krijgen. 

— En ook geene vrienden, spotte Arthur. 
— Meer dan gij denkt, jongen ; meer dan gij denkt. 

Waarom zou men geen vriend zijn met Baas Jan ? Ik loop 
niemand in den weg, dwarsboom geen enkel mensch, en 
laat alleman vertellen wat hij wil. Dat is hunne zaak en 
maakt mijne rekening niet. 

— Dat is zoo, Baas Jan, dat is zoo, zegde de koopman, 
die er op uit was den hospes te vleien, om hem in gang te 
houden. 

En nu vertelde de man dat er te zijnent veel geredetwist 
werd, en over politiek, en over godsdienst, en over aller-
hande zaken, dat hij alles trachtte te bemiddeleeren — dat 
was zijn woord — en in de beste plooi te brengen, dat men 
dikwijls zijn gevoelen vroeg ; maar dat hij zich wel wach-
ten zou... 

— Omdat gij er geen hebt, onderbrak hem levendig 
onze jongste gezel. 

— Een oogenblik, jongen lief, een oogenblik. Ik heb 
zoowel mijne zienswijze als een ander ; maar ik houd die 
voor mij. Daar heeft niemand iets mede te maken. 

— Ha ! daar hebben wij het ! sprong Arthur op. Zoo 
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dient gij tot speelbal van iedereen !.. . Zoo.. 
Doch de anderen vielen hem plotseling in de rede en 

zegden, om den man meer en meer tot spreken te brengen : 
— Maar, Arthur, laat Baas Jan toch met rust. Hij is vrij 

en heeft het recht van zijne vrijheid gebruik te maken, zoo-
als hij het begeert. Wij, wij denken er wel anders over ; 
maar hij ! — Maar Baas Jan en zijns gelijken... 

— Gij sjouwelt..., morde de jonge kerel. 
Baas Jan was er boven-op ; er waren menschen die met 

hem instemden. Ook ging hij erop los : 
— Ik heb mijnen zeg gelijk een ander, en maak er ge-

bruik van... , natuurlijk, als het past. Ik koom niemand te 
naar, en weet het ook zoo te schikken dat ik niemand 
kwets. Mijn kliëntjes zijn tevreden, en Janneken mag zich 
de handjes wasschen en blijft buiten alle geschillen. 

— Dat is het slimste, besloot de Dokter. 
— Niet waar ? 
— Maar zeg eens, Baas Jan, hernam de koopman na 

eene poos, is het waar, wat ik gehoord heb, dat er tegen-
woordig zooveel Duitschers ten uwent komen ? . . . 

— Gij moest maar eens komen zien, vriendekens lief, 
antwoordde het slimme ventje. 

— Duitschers !... Duitschers !... riep Arthur wrevelig. 
— En waarom niet? was het antwoord. Het zijn men-

schen, gelijk anderen, en daarbij — onder ons gezegd, en 
elders gezwegen — zij drinken niet weinig. Het is een 
plezier om zien ; het eene glas na het andere, en dit is — 
dit is wat wij hebben moeten ! 

— Ik wed, gij zult nog Duitsch bier verkoopen ? . . . 
— Nog eens, waarom niet, beste vriend?.. . Het is een 

drank zooals er velen zijn, — gelijk de Duitschers ook 
menschen zijn, evenals u en als de deftigste en eerlijkste 
burgers der stad. En daarbij, het hoofd van zoo een belang-
rijk estaminet als de mijne, moet iedereen bedienen volgens 
zijne goesting en verlangen. 
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— Ik wed, die uitheemsche waar vloeit er al met volle 
bekers, bemerkte Arthur met afkeer en tegenzin. 

— Dat is zeker, sprak de koopman. Gij hoeft het niet te 
vragen ; anders zouden de Duitschers er niet zijn. Wat mij 
betreft, ik lust dat bierken ook ; het is lekker, en loopt er 
zachtjes binnen. 

— Gij zijt allemaal gelijk, morde Arthur, die moeite 
deed zich in te houden. Gij zijt veel te toegevend voor die 
vreemde ratten, ik herhaal het. 

En nu bezag hij met scherpe oogen het nederige, versuk-
kelde ventje, dat, voor hém schrikte, en vroeg hem met 
doffe stem : 

— Is het waar, sukkelaar — hij veroorloofde zich deze 
benaming — wordt het nu Duitsch bij u ? 

— Een oogenblik, Mijnheer Arthur ! Een oogenblik ! 
— Niet te oogenblikken ! Is het waar, ja of neen ? . . . Dat 

is alles wat ik weten moet... 
Het manneken bleef het antwoord schuldig. 
— Dan ziet ge mij nooit meer. De Duitschers erin, de 

Antwerpenaars eruit ! Dat is mijne leus ! En daarmede 
afgeloopen !... 

— Kom, kom, Arthur, wees zoo uitsluitend niet. 
Baas Jan zat op heete kolen. Hij kon, het spreekt van 

zelfs, den jongeling geen gelijk geven, en hij zou hem ook 
niet gaarne dwarsboomen, niet zoo zeer voor zijne kliënteel 
als voor die van zijnen aanhang, vriendjes en kameraden. 
Hij keek zeer bedrukt, draaide en keerde, en wist niet wat 
hij zeggen zou. Eindelijk waagde hij een woordje, en zacht-
jes jleemende vloeide het eruit : 

— Maar, Mijnheer Arthur, neem het nu toch zoo erg 
met op. Ik weet wel dat gij anti-Duitsch zijt en gij al die 
mannen naar den weerlicht wenscht ; maar ge zijt toch een 
brave jongen, door iedereen gekend en ook door iedereen 
bemind. Zie, ik zou — alhoewel gij geen bestendig kliënt 
zijt — ik zou voor u alles doen. 

— Ik heb uwe hulp niet noodig... 
— Daar hebben wij het weer ! En na eene poos ver-
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volgde hij : En ik, ik zeg u, dat ik onze brave Antwerpe-
naars, de steunpilaren — hij had dat woord eens gehoord 
— mijner oud bekende en druk bezochte herberg, door 
geene vreemden zou laten miskennen of onder de voeten 
trappen. 

— Dat is goed gezegd en stout gesproken, steunde hem 
de koopman, om den man wat op te ruien. 

— En ik voeg erbij, Mijnheer Andries, dat het pas een 
paar dagen geleden is dat ik volop de verdediging van 
uwen kameraad Arthur genomen heb. 

— Zoo ! 
— En dat tegen een groep nieuwe drinkebroers, die niet 

weinig nuttigden. 
— Voortreffelijk, Baas Jan, voortreffelijk. Dit pleit ten 

uwen voordeele ! bemerkte opnieuw de koopman. 
Door deze weinige woorden aangemoedigd, bezag de 

Hospes zegevierend onzen jongen vriend, die verwonderd 
opkeek en hem kortweg toesnauwde : 

— Ik zou wel eens willen weten waarom en tegen wie 
gij mij te verdedigen hadt? 

En nu begon Baas Jan te vertellen — hij mocht het wel 
zeggen, voegde hij er terloops bij, aangezien niemand het 
hoorde — hoe een paar nieuwe kliënten ten zijnent geko-
men waren, hoe zij gezamenlijk met eenige anderen een 
goed verteer gemaakt hadden en hoe er eindelijk een onder 
hen hem terzij genomen had, en hem op zeer geheimzin-
nige wijze inlichtingen had gevraagd over de familie Ver-
vliet. 

— De familie Vervliet?... Ik moest die kennen. 
De nieuw aangekomen trad in eenige bijzonderheden, en • 

ik voelde aanstonds waar hij heen en wat hij hebben wilde. 
Niets dan goed had Baas Jan over vader Vervliet te ver-

tellen. Hij kende hem, niet in het bijzonder, aangezien de 
man nooit ten zijnent kwam ; maar hij kende Mijnheer 
Arthur, en dat was zeker meer dan voldoende : Zoo een 
zoon, zoo een vader ! — Het was wel het omgekeerde ; 
maar daarin bekommerde de waard zich in geenen deele. 
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Hij zei het zoo ; doch de vreemdeling, die het beter wist, 
wees hem te recht. 

— Vader Vervliet en zijn zoon, zei hij, dezelfde we-
zens !... Gij zijt er wel mee ! 

En dan begon de nieuwe bezoeker Zoon Vervliet af te 
schilderen, alsof hij hem jaren en jaren kende en met hem 
geleefd had. 

— Maar wie is dan toch die vreemdeling ? vroeg Arthur 
vrij ongeduldig. 

— Ik weet het niet. 
— Is het misschien een Duitscher? 
Baas Jan aarzelde te antwoorden ; doch eindelijk kwam 

het er flauwtjes uit : 
— Ja, jongen ja ! 
— Ziet ge wel dat uw fyot niets dan Duitsch is. 
— Wat kan ik eraan doen, lieve hemel ? Wat kan ik 

eraan doen ? 
— Ze buiten duwen !... 
— De goede God behoede mij ! Ik heb al last genoeg. 

Maar denk niet, lieve vriend, dat ik uwe verdediging niet 
nam. Hola, Piet ! Hola ! 

Nu verhaalde Baas Jan het gansche gesprek, dat hij met 
de nieuwe bezoekers gehad had. 

De Duitscher had Vader Vervliet te Blankenberge 
leeren kennen ; hij was dikwijls met hem in gezelschap 
geweest. Zij hadden samen de Vlaamsche kusten bezocht ; 
zij waren de beste vrienden... Mejuffer Vervliet had hij 
daar ook gezien ; hij was met haar meer dan eens in gezel-
schap geweest. Het was een lief, wel opgevoed meisje ; -
zij had hem zeer bevallen... 

— Ga maar voort, Baas Jan ! Ga maar voort !... 
— En hij zou gaarne in meerdere kennis en ook in be-

trekking met die familie willen komen... 
— Dat zal niet zijn ! Dat zal niet zijn ! Dat verzeker ik 

u, sprong Arthur levendig op. 
— Hij wist ook, voegde de waard er bedeesd bij, dat gij 



anti-Duitsch zijt ; maar dat geeft niets. — Onder ons. 
Mijnheer Arthur — ik mag het hier wel zeggen : niemand 
hoort ons ik geloof dat de vogel een oogje heeft op uwe 
zuster. 

— Hij zal er wel mede zijn ! Duitschers in onze familie ! 
Nooit !... Dien flierefluiter zullen wij wel onschadelijk ma-
ken. Maar sinds wanneer is die hier?... 

— Ik weet het niet. 
— En wat doet hij te Antwerpen ? 
—- Ik weet het ook niet. 
— Nog al een !... Nog al een ! riep de jongeling uit met 

ingehouden woede. Hoe zal dat eindigen?... En daar leent 
gij allen, Antwerpsche snullen, de hand aan! . . . Gij ont-
vangt die vreemde gelukzoekers in de beste gezelschap-
pen !... Gij vleit ze !... Het is om te wanhopen. 

— Maak u maar opnieuw niet boos, Arthur ; het is de 
moeite niet. Zoo de Duitscher het wist, hij zou er om la-
chen, en met u den gek scheren. 

— In mijne tegenwoordigheid ! ? 
— Hij is er in staat voor ; doch bedaar. Dat komt van 

zelfs op zijn verloop. 
— Ja ! ja ! grinnikte de jonge kerel en wrong de vuisten 

ineen. Gij hebt schoon zeggen. Die klanten loopen hier 
alles af, sluipen in de grootste bureelen, werken voor niets 
en nemen de schoonste plaatsen in !... Wat moet er van 
onze volksjongens geworden ? . . . Ik vraag het u eens ; ik 
vraag het u eens !... 

En onder het herhalen dezer vraag stond hij op, en 
wandelde eenige keeren, onder allerlei zonderlinge geba-
ren, heen en weder. 

De anderen volgden, en het gezelschap was op het punt 
afscheid te nemen van Baas Jan, toen deze opnieuw het 
woord nam : 

— Nog iets, vrienden, nog iets, fluisterde hij zachtjes. 
Maar zegt toch aan niemand, hoort ge, zegt aan niemand 
dat gij het van mij weet ; want mijne kalantjes, mijne ka-
lantjes... 
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— Allons! Allons! Kom er maar mee vooruit !... Haast 
u wat !... Haast u wat !... 

— Ja ! Ja ! Aan u mag ik het wel zeggen... En vooral 
hier, waar niemand ons hoort noch ziet... 

— Ter zake, vriend. Gij houdt ons voor den aap ! . . . 
Voorwaarts !. . . 

— Eene gravin is aangekomen. 
— Eene gravin} . . . 
— Wat kan mij dat schelen ! riep Arthur en trok onge-

duldig de schouders op. 
— Eene Duitsche gravin. 
— Hola ! 
— Dat is wat anders. 
— Wat zegt gij daarvan, Arthurken-lief ? 
— Dat ze naar den duivel loope ! Wij hebben zulk ge-

spuis nog noodig !... 
— Zij moet gevestigd zijn in een prachtig hotel in de 

omstreken van de Leopoldslei. 
— Hoe weet gij dat, Baas Jan? 
— Ha ! Gij hebt er nog niets van gehoord ! 
En het manneken keek achterdochtig links en rechts en 

vervolgde met ingehouden adem : 
— De Duitschers zegden het mij. Wat meer is, de jong-

ste van hen, degene die tot mij sprak, moest er heen : Hij 
was uitgenoodigd. 

— Nog al ! Nog al ! morde Arthur. Langs om beter ! 
Kom, ik heb er genoeg van ! 

Hij draaide om, -en verwijderde zich, zonder verder iets 
te zeggen ; maar koopman Andries reikte den waard de 
hand en zei : 

— Tot een dezer dagen, Baas Jan. Gij moogt ons ver-
wachten. 

— Ik hoop het wel. Mijnheer Arthur zal het toch zeker 
niet kwalijk nemen ? 

— Neen ! Neen ! Gij moet hem beter kennen. 
Zij waren weg en het manneken nam weer plaats, onder 

een bedenkelijk hoofdschudden. 
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Had hij niets te veel gezegd? . . . Had hij zich niet mis-
sproken?.. . Er was toch niemand... Geen mensch... Nie-
mand heeft ons gehoord, noch gezien... Het waren toch 
ordentelijke lieden !... Zij zouden het niet uitbrengen... En 
kwam het uit, wat kwaad is eraan?. . . Dan weet men nog 
niet dat het van mij komt... En zoo ja, ik kan het loochenen. 
Hier, in deze eenzaamheid, waren noch ooren, noch oogen. 
Het ware eene leugen, ja ; maar het is mijne eerste niet... 
Ook wat heeft eene leugen om beterswille te beduiden!.. . 

Zoo bleef hij langen tijd in deze onnoozele overwegin-
gen, en eindigde met bij zich zeiven te zeggen : 

— Het is gelijk, Baas Jan ; het is gelijk. Vergeet niet 
dat zwijgen onverbeterlijk is. Daaraan kwaamt ge te kort. 
En dat zal niet meer gebeuren. Om den duivel niet ! 



III. 

BIJ DE GRAVIN 

In de Leopoldslei waren, na de schooluren, een groep 
kinderen vergaderd : jongens en meisjes ondereen, die daar 
uit de buurt samen kwamen en zich aan hunne gewone 
spelen en verlustigingen overgaven. Zij liepen en sprongen 
op en af, schreiden en juichten, riepen en lachten, en maak-
ten zoo een levendig en oorverdoovend gerucht, dat zij de 
gansche lei overhoop zetten. 

Een rijtuig kwam uit een der zijstraten aangereden. Het 
was een tweespan : Flinke paarden en, in livrei op den bok, 
een koetsier die zich zoo stijf en deftig hield, alsof hij zelf 
de baron of eêlman ware. 

Traag en statig vorderde het voertuig, als wilde het zich 
ter bewondering aan de oogen van d.e bewoners dier groot-
sche huizen en der voorbijgangers ten toon spreiden. 

— Halt, jongens ! riep ineens lange Pol, die het hoofd 
der bende scheen te zijn. Houdt u wat stiller, gij zoudt de 
paarden doen verschrikken. 

—r Wat geeft dat? . . . Ik zie het gaarne... 
— Ik ook !... Ik ook !... Hao !... Hao ! 
— Gij zult u stil houden, gebood Pol en keek gramstorig 

naar zijne makkers. 
Volkomen gehoorzaamheid aan den chef was het wacht-

woord dier jonge guiten. Als bij tooverslag werd alles kalm 
en de woelige bengels en de zachtere meisjes staken de 
hoofdekens bijeen. Zij snapten onder elkaar om het meest, 
en meer dan een wilde den hoogen toon voeren en het best 
weten. 

— Een prachtig rijtuig!... Vlietige paarden!. . . Een 
koetsier ata een koning !... Welke deftige juffrouw !... Wie 



zou het zi jn?. . . Eene vreemde!.. . Pas aangekomen!., . 
Ongelooflijk ri jk! . . . Eene barones!. . . Wat ! Eene gra-
vin ? . . . Wie weet of het de koningin niet is ? . . . 

— Wat ? schreeuwde lange Pol en schoot ineens in een 
uitbundigen lach. Wat? de koningin?... Het is zooveel de 
koningin, alsof ik — het hoofd uwer bende — de koning 
zou zijn. 

Hij keek fier en hoogmoedig op, alsof hij zijn gezag 
wilde doen gelden. 

Er heerschte een oogenblik stilte. 
— Komaan, waagde er eindelijk een te zeggen, het zal 

weeral de eene of andere gelukzoekster zijn ! 
Dit had hij te zijnen huize van zijne moeder gehoord. 
— Ik weet het beter, sprak Blauwe Piet en verhief het 

hoofd. Mijn vader zegt dat het een Duitsche gravin of 
prinses is. . . 

— Wat weet hij ervan? 
— Dit zullen wij den molenaar en den bakker laten 

scheiden. 
— Hoort eens, jongens ! riep eindelijk lange Pol, dat 

gaat ons allemaal niet aan en dat kan ons weinig schelen. 
Vooruit !... En goede reis aan prinsessen, graven en barons, 
en heel hunnen aanhang ! Vooruit, en niet meer ges jou-
weld, hoort ge ! 

Daarop gingen onze knapen terug aan het spel en verga-
ten meteen de zonderlinge verschijning. 

Een geheimzinnig personaadje was inderdaad te Ant-
werpen aangekomen. 

Eene hooggeleide en in den schijn hooggeboren Mevrouw 
had sedert eenigen tijd haren intrek genomen in een der 
prachtigste hotels, gelegen in den omtrek der Leopoldslei. 

Niemand wist wie zij was of wat zij deed. In de buurt 
keek men haar nieuwsgierig aan en trachtte men te weet 
te komen wie men de eer had in dit kwartier der stad te 
huisvesten. Men deed allerlei veronderstellingen : Het was 
eene zeer rijke Dame van adellijke afkomst ; het was eene 
gelukzoekster, die het hoog in het hoofd had ; het was eene 
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parvenue, gesteund door hoogere mannen ; doch daarvoor 
hield zij zich te deftig en scheen ze uitstekend welgema-
nierd te zijn. Het was.. . Ja, het was een Engelsche?. . . Een 
Fransche?.. . Een Duitsche?... Wie kon het weten!... Het 
was vooral een onbekende, dus een onbeminde. Men ziet 
en hoort : Veel praats en weinig goede zin en oordeel kwam 
ten berde. 

Hoe het ook zij, de nieuwe inwoonster was eene vrouw 
van zeer deftig en aanminnelijk voorkomen. Hare houding, 
hare manier van doen en handelen gaven te kennen dat zij 
tot de Hooge Wereld behoorde. 

Het was eene volmaakte, bekoorlijke vrouw van zoo wat 
dertigjarigen leeftijd. 

Zij had een lief, zachtaardig uitzicht, en iets aantrekke-
lijks in haar, dat terstond degenen,-die het genoegen had-
den in haar gezelschap een tijd door te brengen, tot mede-
deeling en vertrouwen noopte. 

Haar oogopslag was even aanminnelijk en gaf een zekere 
goedheid des harten te kennen. Zacht, welwillend was zij 
inderdaad, de vreemde Dame ; maar wanneer men hare 
innigste gevoelens of hare belangen en degenen harer 
vrienden raakte, kon zij ook in eenen staat van buitenge-
wone opwinding vreemd en vervaarlijk opzien. Dan ook 
schoten hare oogen stralen van wrok en haat, die den 
sterkst gebouwde of hoogstmoedige afschrikken zou. 

Hare kleedij was steeds deftig, doch niet minder zinde-
lijk. Zij volgde de « modes » van het land, waar zij ver-
bleef ; want zij had meer andere gewesten bewoond. Zij 
deed zoo een keuze in haren opschik, dat zij er eerder jon-
ger dan ouder uitzag. 

Eigenlijk « coquette » was zij niet ; maar door hare hou-
ding, door hare kleeding wist zij het zoo te schikken, dat 
gansch haar persoon iets verleidelijks had, hetgeen ieder-
een, zoo oud als jong, bevallen moest en tot haar aantrok. 
Zij stelde er hoogen prijs op niets dan vrienden, geene 
vijanden te hebben. 

In den beginne maakte zij gemeens met niemand. Zij 



leefde op haar eigen en zou zich, zooals men gewoon is te 
zeggen, orienteeren, vooraleer eenige betrekking aan te 
knoopen en hare rol te vervullen. 

Zij verscheen in de grootste maatschappijen der stad, die 
het meest bezocht en waar ook de luisterrijkste feesten ge-
geven werden. Zij was steeds vergezeld door eene juffrouw 
van haren leeftijd, die er even deftig en edel uitzag en haar 
nooit verliet in al hare wandelingen. 

In den Dierentuin, — in de Harmonie wekte zij niet wei-
nig opziens. De zoo rijk opgesmukte dame, die er zoo lief 
en beminnelijk uitzag, sprong in het oog van iedereen, en 
verbaasd en nieuwsgierig vroeg men zich af : Wie is zij } 
Van waar komt zij ? 

Onder hare bewonderaars was ook een reeds bejaarde 
Duitscher, een oud liefhebber van het zwakke geslacht. Hij 
had haar reeds verscheiden malen gezien en ook het genoe-
gen gehad haar te ontmoeten. Immers hij woonde in hare 
buurt, en meer dan eens was hij getroffen geweest door 
hare schoonheid, die hij dan ook in zijne verbeelding bui-
tengewoon overdreven had, en door hare bevalligheid. Hij 
had meer dan eens beproefd ze te groeten, en zoo hare aan-
dacht te vestigen ; maar dat ging en dat hielp niet. Bran-
dend van verlangen, wilde en zou hij weten hoe hare 
herkomst was en met wie zij het te doen hadden. 

Hij deed de daartoe vereischte opsporingen en hij vernam 
dat zijne hoogstgenadige buurvrouw noch minder noch 
meerder was dan de beminnelijke edelvrouw von Gorpitz, 
vooral gekend onder den zoetluidenden naam : Gravin Ida. 

Onze Duitscher — de hoovaardige, hooghartige Heer Lö-
wenstein, die zich ook gaarne Baron liet noemen — was er 
bovenop. « Zij is van ons volk », zei hij en wreef zich wel-
gemoed en vroolijk de handen. Hij zou wel middel vinden 
met haar in betrekking te komen. 

En hoe het kwam, zou ik niet kunnen zeggen ; maar 
eenigen tijd nadien had hij dat middel inderdaad gevonden. 
Hij had toegang tot haren huize en was daar steeds welkom. 

Heer Löwenstein was nu de spil rond wien alles draaide, 



— 54 — 

niet dat hij eenig gezag over de edele dame had, — alhoe-
wel hij het ernstig meende — in geenen deele : Hij diende 
eerder als werktuig in hare handen. Zonder den schijn te 
hebben, gaf zij hare verlangens te kennen, en haar aan-
bidder zou het zich tot een schelmstuk aangerekend hebben, 
onder eenig opzicht, hare inzichten en wenschen niet te 
voldoen. 

Gravin Ida wou een kring vormen van eenige mannen 
van gezag, Antwerpenaars en Duitschers, die onder elkaar 
in goede verstandhouding leefden. Zoo waren er meer te 
vinden in onze stad, en die zou zij graag ten harent ont-
vangen. 

Dit was haar wensch en het duurde ook niet lang of hij 
was verwezenlijkt. Heer Löwenstein zorgde ervoor en liet 
nooit na zijn hoogen toon te doen gelden. Niet zelden 
nochtans gebeurde het dat de edelvrouw met een woord of 
een wenk er paal en perk aan stelde ; want zij had nooit en 
zou nooit den wil of het gezag ondergaan van iemand, het 
moge zijri wie hij wilde. Zelf besturen, zelf de richting 
geven, jawel ; maar onder den invloed van iemand buigen, 
nooit ! 

Onder de bezoekers bevonden zich een paar Antwerpe-
naars van oude familiën onzer stad ; maar onder de getrou-
wen, die zeer dikwijls kwamen aankloppen, waren het 
vooral mannen van Duitschen oorsprong en onder hen 
eenige genaturaliseerden, die sinds jaren en jaren hun ver-
blijf in Antwerpen gevestigd hadden. 

In den beginne werd er over vrij onverschillige zaken 
gesproken. Men moest eerst kennis maken en ook de gravin 
op de hoogte brengen van de toestanden te Antwerpen. Dit 
alles werd oppervlakkig beschouwd en de edelvrouw hield 
zich zoo, alsof zij er weinig of geen belang in had verder of 
dieper de zaken te doorgronden. 

Zij was er verre af het hooge v/oord te voeren en zelve 
ongelooflijk veel te vertellen ; integendeel zij zegde zeer 
weinig en luisterde goed. Wat zij weldra bemerkte, was dat 
de Duitschers veel uitgelatener waren onder elkaar dan in 



tegenwoordigheid der echte Antwerpenaars, vooral als het 
er op aankwam een woord te uiten over de Duitsche aange-
legenheden. En dit kwam natuurlijk ter sprake : Deutsch-
land ueber alles, dit was hun aller leus ; anders zou men 
geen echt Duitscher zijn. 

Heer Oppenhaus nochtans, die sinds meer dan vijftig 
jaar Antwerpen bewoonde, die er zijn fortuin gemaakt had 
en die ook genaturaliseerd was, was het onder vele opzich-
ten niet eens met zijne landgenooten. Nu was hij Belg ; hij 
zou het blijven. Hij had twee zonen en die zouden aan al 
hunne verplichtingen voldoen. Een van hen maakte zelfs 
deel van het Belgisch leger. Hij had zijne studiën gedaan in 
de krijgsschool en bekleedde reeds een hoogen rang in het 
korps der officieren. Doch heer Rietmever, ook genaturali-
seerd, was van een ander gedacht. Hem vloeide nog het 
Duitsch bloed in de aderen, en hij zou steeds Duitsch blij-
ven. 

— Waartoe strekt dan uwe naturalisatie ! riep Oppen-
haus hem toe. 

— Voor de Etiquette, was het antwoord. 
Löwenstein nam het woord ; het was natuurlijk. 
— Hoe, wilt gij daarom twisten ? sprak hij. Weet gij dan 

niet dat gij steeds Duitsch blijft, genaturaliseerd of niet? Al 
de Duitsche kinderen behooren tot het Vaderland, en nie-
mand kan zich aan zijne verplichtingen onttrekken. Het 
vaderland laat niemand los, en het moet grooter en grooter 
worden, het is gelijk op welke manier. Wat mij betreft, ik 
ben niet genaturaliseerd en zal het nooit worden. Met uwe 
toelating, vrienden —- en hij boog zich tot de twee sprekers 

ik vind dit onnoozel en gek. 
Oppenhaus voelde zich gekrenkt en was op het punt een 

duchtig antwoord te geven, toen men opeens de bel hoorde 
rammelen, hetgeen de komst van nieuwe bezoekers aan-
kondigde. 

De gravin verhief het hoofd, deed een veelbeduidend 
teeken, dat door de aanwezigen zeer goed verstaan werd en 
alles werd stil. Zij bleven in afwachting. 
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Twee voorname kooplieden der stad, de heeren De Kavel 
en Opdenboom, werden aangekondigd en werden ook bui-
tengewoon goed ontvangen door het gansche gezelschap. 

De dame des huizes reikte hun de hand, heette ze van 
harte welkom en deed ze plaats nemen nevens haar. 

Na eenige gewone plichtplegingen werd het gesprek weer 
algemeen. Om de Antwerpenaars te vleien, om ze aan te 
lokken en ook om hunnen gemoedstoestand des te beter te 
leeren kennen, werd het gedacht en de werking van Grooter 
Antwerpen ter tafel gebracht. 

— Ja, sprak de heer Löwenstein, altijd verlegen eenigen 
argwaan te verwekken, daar dachten wij nog even aan, en 
wij bewonderden de grootsche werken aan uwe haven uit-
gevoerd . 

— Niet waar ? 
— Antwerpen wordt in weinige jaren eene der grootste 

handelssteden der wereld. 
— Daar kan ons Hamburg niet aan. 
— Uw Hamburg, heer Rietmeyer? Uw Hamburg?.. . 

lachte koopman Opdenboom. Gij zijt immers Belgisch bur-
ger geworden en Hamburg of welke andere stad is toch 
niets meer voor u dan voor mij. 

— 't Is te zeggen, 't is te zeggen, brabbelde de man, 
die gevoelde dat hij zich missproken had. Het is maar eene 
manier van spreken... eene manier van spreken. 

— Niet al te wel gepast, merkte Oppenhaus met onge-
noegen op. 

— Bah ! Bah ! Het is de moeite niet, sprak Löwenstein. 
— Wij hechten er ook geen belang aan, eindigde Op-

denboom. Hij trok zachtjes de schouders op en vestigde ter-
sluiks het oog op de gravin, die nu zelve — om het lichte 
wolkje, dat opdaagde, te verdrijven — een oogenblik het 
woord nam. 

Zij maakte den lof van Antwerpen. Zij prees zijne voor-
treffelijke instellingen, zijne wel ingerichte kaaien, zijne 
wijd uitgestrekte dokken, zijne aangename wandelingen, 
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zijne breede, schoone leien, zijne lieve en weelderige par-
ken, zoo binnen als buiten de stad. 

Weinig tijds woonde zij nog hier ; maar in al de plaatsen, 
waar zij verbleven en waardoor zij gereisd had, had zij er 
geene gezien die zich zoo spoedig ontwikkelde en zoo een 
schoone toekomst mocht te gemoet zien. 

Dit vleide onze Antwerpenaars, die gaarne zoo iets van 
vreemden hoorden, vooral van eene zoo lieve en aanzien-
lijke dame. En de Duitschers ? Hun hart brandde van af-
gunst en verlangen. 

— Ja, ja, waagde Rietmeyer, ware België maar vier, 
vijfmaal grooter, dan zou Antwerpen... 

— Niet noodig, onderbrak levendig koopman Opden-
boom. 

— Het zou er toch niet aan misstaan, vriend Opden-
boom, liet Löwenstein erop volgen, want hij hield eraan 
de Antwerpsche handelslieden tot zijne zienswijze over te 
halen. Veronderstel nu eens dat uwe stad deel uitmaakte 
van een meer uitgestrekt land met eene bevolking van 
dertig tot veertig miljoen inwoners. Zie eens over welke 
hulpmiddelen, over welke macht gij beschikken zoudt. 

— Ik zeg niet neen, antwoordde De Kavel, die tot dan 
toe aan het gesprek geen deel genomen had. Doch... 

— Kom aan, kom aan, viel de meer zenuwachtige Op-
denboom hem in de rede. Dat is al mogelijk ; maar er ont-
breekt ons niets, en wij hebben ook niemand noodig. Hoe 
het ook zij : Ons Vaderland is ons niet te \lein. 

De gravin zag rond zich en bracht in het midden : 
— Laten wij dit nu maar zoo. Iedereen liejt, — zij was 

eene Duitsche — liejt zijn eigen land, en dit is ook het 
beste. 

— Het is mogelijk, dacht Löwenstein bij zich zelf ; doch 
Antwerpen wordt toch ons. 

Het gesprek nam eene andere wending, en nu vroeg 
iemand uit het gezelschap of men een zekeren Ludwig 
Bodenheim kende. 

Verschilligen onder hen hadden van hem gehoord en 
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hij had zich ook bij enkelen aangeboden, doch niemand 
had hem kunnen plaatsen. 

— Het is jammer, sprak de gravin. Het ziet er mij een 
zeer bekwamen en verstandigen jongen uit. Hij is mij ten 
sterkste aanbevolen, en ik wenschte wel hem geplaatst te 
zien. 

— Zend hem tot mij, antwoordde Löwenstein zonder 
omzien. Ik zal er wel voor zorgen. Uw verlangen, Me-
vrouw, is voor mij een gebod. En hij boog nederig voor de 
hoogedele vrouw. 

— Beste dank, vriend. Ik verwachtte ook niet minder 
van u. 

Een minzaam hoofdknikken en een lieflijken oogopslag 
vergezelden deze weinige woorden. 

Het gezelschap ging uiteen, niet zonder bedinging van 
Mevrouw hen allen in de eerste dagen terug te zien. 

— Dan hernemen wij ons afgebroken gesprek, zegde 
Löwenstein op veelbeduidenden toon en drukte iedereen 
de hand. 

Deze Duitscher was nu bij de gravin ten huize. Zij zagen 
elkaar menigmaal en handelden over allerhande zaken, 
waarvan de anderen geen kennis hadden of mochten 
hebben. 

Zij gaf de richting en hij, hij zou de anderen wel leiden, 
en de ontwerpen van Mevrouw en zijne Meesters wel te 
goeden einde brengen. 

Met de Antwerpenaars trachtte hij op zoo goed moge-
lijken voet te staan en hunne vriendschap te winnen ; maar 
met zijne landgenooten wenschte hij ook wel eens gansch 
vrij en zonder eenige vreemde tusschenkomst te kunnen 
handelen. Zoo onderhield hij hunne vaderlandsche ver-
zuchtingen, hunne vurige verlangens naar meer en grooter. 
Immers zij en zij alleen moesten de wereld leiden. 

Die gelegenheid bood zich meer dan eens aan. 
Nu weer had hij het zoo weten te schikken, dat eene 

vergadering zou plaats grijpen, zonder tusschenkomst van 
welken oningewijde het ook zij. 



— 59 — 

Op zekeren avond waren onze bekenden dan ook weer 
vereenigd in de prachtige salons van de bekoorlijke prinses 
Ida. Prinses, zoo ook noemden haar eenige bijzondere 
vleiers, die naar de houding en de doenwijze der jonkers 
streefden. Met hen waren er meerder andere uitgelezen 
Duitschers, die mede uitgenoodigd waren. 

Van den beginne af heerschte onder het gezelschap eene 
koortsige spanning, die genoeg te kennen ga£ dat er iets 
buitengewoons op handen was. 

— Men moest er opeens mede gedaan maken ! riep er 
een. 

— Dat is ook mijn gedacht, zegde een ander. 
— Wat is er dan gaande ? 
En nu sprak de eerste over de moeilijkheden, opgerezen 

tusschen het Duitsche Keizerrijk en de Fransche Regeering, 
aangaande de bezittingen in Afrika. Men onderhandelde. 
Men onderhandelde... 

— Men moest die fameuse Republiek naar den weer-
licht wenschen, en daarmede punctum ! 

— Bravo ! Bravo ! klonk het uit het gansche gezelschap. 
— Een oogenblik, vrienden. Een oogenblik, bemerkte 

Oppenhaus met half gesmoorde stem. 
— En waarom ? 
— De oorlog aan de deur. Vreest gij hem niet? 
Löwenstein sprong op, liet den blik çver het gezelschap 

zweven en sprak op vasten toon : 
— Waarom zouden wij hem vreezen?... Wij zijn sterk 

en machtig. Niemand is bestand tegen ons. 
— Ja, ja, als de andere mogendheden ons laten begaan? 
— En dan nog ? vroeg de vermetele Duitscher in vollen 

overmoed. Ik zeg en ik herhaal het u : Wij zijn machtig 
genoeg om de geheele wereld te weerstaan. 

— Ho ! Ho !... 
— En zonder den minsten schijn te mislukken. Kom, 

laat ons den toestand eens kalm beredeneeren. 
En nu legde hij zijnen aanhoorders vóór hoe* volgens 

I 
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zijne meening — en dit zonder eenigen twijfel — de zaken 
stonden. 

Niemand, geen enkel land, kon tegen de macht van 
Duitschland opwegen. 

— Wij hebben eene bevolking van zeventig miljoen 
inwoners ; voeg daarbij Oostenrijk, dat in alles ons de hand 
leenen zal, met vijftig miljoen, maakt te zamen honderd 
twintig miljoen. En alle dagen groeit die bevolking aan. 
Wij bevinden ons overal, in al de landen der wereld, geen 
werelddeel uitgesloten, hoort ge... Wij hebben er onze 
vrienden en onze aanhangers, en vestigen er onzen invloed. 

— 't Is daarom dat oorlogen niet noodig is, opperde op-
nieuw de zachtaardige Oppenhaus. Het komt van zelfs, 

— Het duurt te lang ! riepen een paar anderen. 
— Ik wil mij bij deze onderbrekingen niet ophouden, 

hernam Löwenstein, en u alleen wijzen waartoe wij in staat 
zijn en wat wij vermogen. 

En nu sprak hij over de uitmuntende legerinrichting van 
Duitschland. Iedereen kende den wapenhandel en iedereen 
zou in het gelid springen bij den eersten oproep. 

Krijgsmaterieel bezaten zij in overvloed. Kanonnen en 
munitie van allerhande grootte en zwaarte werden in hunne 
werkplaatsen vervaardigd, en aan vervoermiddelen hadden 
zij onder geen opzicht eenig gebrek. 

— En de geldmiddelen } 
— Meer dan in overvloed, heeren !... Meer dan in over-

vloed, ik verzeker het u... Wij zijn sedert eenige jaren 
rijker en rijker geworden. Onze nijverheid, onze fabrieken 
gaan vooruit en onze handel en onze scheepvaart zijn in 
vollen bloei. De vijf miljards van vroeger hebben ons im-
mers tot iets gediend, eindigde hij gulhartig en tevreden 
lachende. 

Allen juichten hem toe en zegden onder elkaar : 
— Dat is gesproken ; ja, dat is gesproken met kennis 

van zaken. 
Löwenstein liet het ijzer niet koud worden. Hij hernam 

zonder toeven : 



— Laat ons nu eens zien hoe het in andere landen ge-
schapen staat. 

Hij begon met Frankrijk. 
Dit was hun eeuwige vijand. 
De Franschen immers brandden van verlangen de twee 

provinciën, — Elzas en Lotharingen — die zij in 1870 
aan Duitschland hadden moeten afstaan, terug te ver-
overen. 

Dat was eene begeerte, niets meer. 
Het was te belachelijk daar te durven aan denken. 
Een kikvorsch tegen een reus ! 
Frankrijk vervalt meer en meer. Geen dag gaat voorbij 

of het nadert zijn einde, 
In plaats van aangroeien, vermindert zijne bevolking. 

Sinds den laatsten oorlog, die voor ons een kinderspel was, 
steeg de macht van Duitschland met miljoenen en miljoe-
nen hoofden en armen en die van Frankrijk ging eerder 
achteruit. 

— Verschooning, waagde Oppenhaus, die met gespan-
nen aandacht luisterde. 

— Ja, ja, een paar miljoenen, zult gij zeggen, hernam 
de goed begaafde spreker, maar wat beteekent dat in aan-
zien van den aangroei onzer sterkte en onzer hulpmidde-
len? . . . Een druppel water in de zee. 

En nu wees hij op het verval van het gezag in dat vijan-
delijk land. Iedereen was er meester. Alleman wilde er 
Heer en Baas zijn ; het eene ministerie volgde het andere 
op ; niemand was tevreden. 

— Och ! viel Oppenhaus weder in. Wat maakt ons dat ? 
Iedereen doet in zijn land hetgeen hij begeert. Als zij het 
zoo willen, daar hebben wij niets in te zien... 

— Niets in te zien?. . . Ik vraag het u eens, heeren? riep 
Löwenstein in opgewondenheid uit. En hun herhaald ge-
schreeuw over hunne verloren provinciën, die zij moeten en 
zullen terugwinnen, roepen zij uit. Dit is hunne revanche, 
schreeuwen zij. Hunne weerwraak, groote G o d ! Welke 
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onnoozelheid J Welke onnoozelheid ! Wie heeft er ooit een 
zoo hooghartig volk gekend ? 

Heer Oppenhaus zat op heete kolen. Hij was wel een 
geboren Duitscher ; maar sedert meer dan vijftig jaar — van 
zijn jongste, jongste jeugd af — bewoonde hij België en hij 
deelde op verre na de gedachten zijner hedendaagsche land-
genooten niet. Hij had betrekkingen gehad met kooplieden 
en burgers van alle nationaliteiten en dreef handel met een 
aantal Franschen, die hem echter vrienden waren. Hij had 
Frankrijk doorreisd, Parijs en meer andere groote steden 
bezocht ; en er ook wel eens verschillige dagen doorge-
bracht. 

— Met uwe toelating, vriend Löwenstein, sprak hij op-
nieuw kalm en bedaard, zooals het een openhartig, deftig 
man behoort, ik wil u doen opmerken dat ik onder vele 
opzichten uwe zienswijze niet deel. Wij hoeven ons nooit 
te bemoeien met de inwendige zaken van anderen, leder 
land heeft het bestuur, zooals het verlangt. In België heb-
ben wij een koning, in Duitschland een keizer, in Frankrijk 
eene republiek. Wat is het beste? Wie weet het? Laten 
wij dit nu maar zoo... En de revanche?... De weerwraak? 
Och arme ! Dit is een woord, dat de driftig sten steeds op 
de lippen hebben ! Een spook ! Ja, een spook ! Ik herhaal 
het u. . . Ho ! laat mij voortgaan, man ; ik zie dat gij onge-
duldig wordt. Met uw oorlof, ik meen de zaken een weinig 
beter te kennen dan u.. . Zeker zijn er in Frankrijk onge-
duldigen — woelgeesten, zal ik zeggen — die roepen en 
schreeuwen en alles willen overhoop zetten ; maar de Re-
geering, de groote, de overgroote menigte van het volk 
vraagt niets dan rust, en wenscht ten vurigste met alle 
landen en natiën in vrede te leven. 

Löwenstein beet op zijne tanden. Wat ! Een Duitscher 
zoo te hooren spreken ! 

— Ik begrijp u niet, heer Oppenhaus, begon hij met 
bitterheid. Zoo uwen aartsvijand te hooren verdedigen, dat 
heb ik nog nooit van een Duitscher gehoord. 

— Dat is de eenvoudige waarheid. 
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— De waarheid ! De waarheid ! Weet gij dan niet dat 
die heeren ons in alles dwarsboomen ?. . . Dat zij ons belet-
ten onze koloniën uit te breiden ? . . . Dat zij de schuld zijn 
dat de zeeën niet in ons bereik vallen ? . . . En dat wij dus 
noch aan onze oorlogs- noch aan onze handelsvloot de noo-
dige ontwikkeling kunnen geven?.. . Zij, zij zijn het die 
ons in den weg loopen. En dat moet eindigen, zeg ik, of 
de duivel — verschooning, Mevrouw: -— bemoeit er zich 
mede ! 

— Zoo is t ! . . . Zoo is ' t ! . . . hoorde men langs alle 
kanten. 

De gravin, die tot dan toe geen deel aan het gesprek ge-
nomen had, nam het woord en zegde : 

— Heer Oppenhaus meent het nu ook zoo erg niet, 
vrienden. Hij is met ons in ziel en bloede ; maar hij heeft 
langen tijd in den vreemde doorgebracht, en is misschien 
zoo zeer op de hoogte niet meer van hetgeen bij ons omgaat. 
Doch ik ben zeker, moest men in dringende omstandighe-
den een beroep doen op zijne vaderlandsche gevoelens, hij 
in niets zou terug wijken. Hij heeft een schoonen Duitschen 
naam — Heer Von Oppenhaus (zij steunde bijzonder op 
den Von) — en dien naam zou hij, evenmin als vriend 
Von Rietmeyer — alhoewel ook genaturaliseerd — nooit 
door de minste vlek laten besmeuren. 

Deze laatste, buitengewoon gevleid door zulke gulhar-
tige woorden, boog eerbiedig en de stem verheffende, zegde 
hij op vasten toon : 

— Nooit, mevrouw, nooit!... Dat weet ge ! . . . Wat er 
ook gebeure, wat Ued. ook wenschen moget, ik ben steeds 
te uwer beschikking ! 

— Hoch !... Hoch !... Dat noemen wij spreken !... klonk 
het in de gansche zaal. 

Heer Oppenhaus boog even eerbiedig ; doch uitte geen 
enkel woord. Hij voelde maar al te wel dat hij predikte in 
de woestijn. 

Opnieuw werden ververschingen aangebracht, en de 
Duitschers lachten en jokten, en streelden en vleiden, en 
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preutelden maar al onder elkaar. Zij vergaten nochtans niet 
een flinken goeden dag te zeggen aan den zoetsappigen 
Munich, die hun aangeboden werd. Dit was hun vader-
landsche drank. 

Drukker en drukker werd het gesprek, en weldra stegen 
er ondervragingen en uitleggingen uit de verschillige 
groepen. 

— Maar wij blijven niet alleen met Frankrijk, hoorde 
men. 

— Rusland... 
— En het verbond met Engeland... 
Deze opmerkingen troffen het oor van den inleider der 

voordracht — zoo mogen wij het wel noemen — die er aan 
hield de minste schaduw over zijne beschouwingen te ver-
drijven. Ook nam hij zonder dralen het woord en welhaast 
trof zijne stem de aandacht van al de aanwezigen. 

— Weest gerust, vrienden, sprak hij vastberaden en op 
diep overtuigenden toon. Bekommert u daar niet mede. Het 
is de strijd van den dwerg tegen den reus. — Laat ons eens 
zien, ging hij voort. Rusland is een onbeschaafd land, wijd 
uitgestrekt, met vele hulpmiddelen, ik wil het wel aanne-
men, maar die niet benuttigd zijn. Zijne legermacht is niet 
aanzienlijk en wanneer het tot een treffen komt, volgt de 
eene nederlaag op de andere. De geschiedenis is daar. — 
Wat kunnen overigens onwetende, dwaze, half wilde men-
schen tegen een ontwikkeld volk als het onze ! — Engeland, 
dat ware iets anders ; maar dat heeft geen leger. Dat is het 
land der onbeperkte vrijheid, en er zou eerder eene omwen-
teling uitbreken dan zulk volk tot den krijgsdienst over te 
halen. Daarbij dat land, welk zoo machtig schijnt, bestaat 
uit stukken en brokken — laat mij toe deze uitdrukking; te 
gebruiken. Bij het minste stootje valt het ineen. Ziet eens 
na : Ierland strijdt voor zijne onafhankelijkheid sedert 
eeuwen en eeuwen ; Canada vraagt niets beters dan van 
zijn juk verlost te zijn ; de Boeren zullen hun ontsnappen en 
zullen niets nalaten zich van de Kaap meester te maken... 
En Indië ? . . . En de andere koloniën ? . . . Gij ziet dus wel 
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dat Engeland de Kanden vol hebben zal op zijn eigen win-
kel. Overigens, wij zijn daar en zullen desnoods een han-
deken toesteken. Onze landgenooten zijn tegenwoordig, ik 
herhaal het, in alle streken en gewesten der gansche wereld 
en blijven niet werkloos, — in het geheel niet werkloos !... 
Gij ziet dus, vrienden, dat wij machtig genoeg zijn om dat 
verbond te keer te gaan, en wij in het geheel niets te vree-
zen hebben. 

— En Italië, vraagde er een, Italië is voor ons ? 
— Ongetwijfeld, het is bij ons aangesloten ; het moet 

ons volgen ! 
— 't Is te zeggen... 't Is te zeggen, hernam Löwenstein, 

die eraan hield zoo volledig mogelijk te zijn. Italië, — dat 
is de eenigste wolk in onzen klaren hemel. Er zijn welis-
waar eenige heethoofden, die het vooral op Oostenrijk ge-
munt hebben. Zij willen Triest en omstreken, daar zij 
beweren dat de bewoners dier gewesten tot hunnen stam 
behooren. Dit zou eene zekere beweging kunnen doen ont-
staan : dat is waar en dat is de wolk. Doch weest gerust, 
de noodige maatregelen zijn genomen, en al het geschreeuw 
en al het geweld dier oproerige geesten zal op een ellendig 
fiasco uitloopen... 

— En het volgt ons ? . . . 
— Of ten minste, het laat ons begaan. Sedert eenige 

jaren hebben wij in Italië, evenals in andere landen, onein-
dig veel invloed gewonnen. Zijne belangen hebben zich met 
de onze vereenigd en het gevoelt genoeg dat zijn voorspoed, 
zijne welvaart in onze handen is. Dit verbreken doet het 
nooit!. . . Zijne bestuurders zijn er te wijs en te verstandig 
voor... 

Hij zweeg en zijne aanhoorders dankten en loofden hem 
voor de zoo volledige en wel doordachte uiteenzetting der 
Europeesche toestanden. 

De Gravin voegde hare stem bij die harer stamgenooten. 
Het deed haar van harte genoegen dat bij haar, in haar 
salon, zoo een klaar en duidelijk overzicht gegeven was van 
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den tegenwoordigen staat van zaken. Dit verstaan, dit be-
grijpen is eene halve overwinning. 

De edele vrouw reikte den spreker hartstochtelijk de hand 
en sprak op uiterst liefderijken toon : 

— Hartelijk dank, beste heer Von Löwenstein — er was 
weer een Von — hartelijk dank !... 

En hij, ten hoogste gevleid, boog tweemaal diep en ant-
woordde met ontroerde stem : 

— Uw dank, mevrouw, aanvaard ik uit ganscher harte 
en ook den uwe, beste vrienden. Doch laat onzen dank 
hooger stijgen — tot onze staatsmannen; tot onzen Keizer... 

Bij'dit woord ontstond in de zaal een gejuich, een gejubel, 
dat geen einde scheen te nemen. 

— Hoch ! Hoch ! den Keizer, steeg het uit aller borsten. 
— Ja, ja ! tot Hem, tot allen die niets verzuimden en 

alles voorzien hebben ! vervolgde hij in vervoering, en om 
er u een bewijs van te geven, wil ik u wijzen op den toe-
stand van nog meer andere staten... Verschooning, me-
vrouw, het wordt misschien wat laat... 

— Ga voort, vriend, ga voort. Wij luisteren met uiterst 
belang. 

— Welnu, dankt onzen Grooten Vorst! . . . Dankt de 
Hoog Edele Heeren der Regeering voor hun wijs beleid en 
hun schrander vooruitzicht. — Er was eene tweede wolk, 
eene zeer lichte weliswaar, doch niet te versmaden, name-
lijk die van het Oosten. Die toestand daar was eer voor 
Europa een bestendig ^gevaar, eene gedurige bedreiging van 
twist en tweedracht. Een lichte sprankel daar kan het vuur 
doen ontstaan en oorzaak zijn van een bloedigen en lang-
durigen oorlog. — Welnu, laat het mij nog eens zeggen : 
Bewondert het vooruitzicht onzer leiders, hun wijs beleid en 
hun allervernuftigste schikkingen. — Aan het hoofd dier 
verschil lige gewesten — die men gewoon is « de Balkan-
staten » te noemen — bevindt zich geen enkel vorst, die 
ons niet met hart en ziel verkleefd is. Zij zijn allen van 
Duitschen bloede en zelfs de zuster van onzen uitmunten-
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den en zoo zeer geliefden Keizer beklimt den troon van 
Griekenland. 

De aanhoorders stonden verbluft en waren als van de 
hand Gods geslagen. Hoe was het toch mogelijk zoo be-
hendig te zijn en zoo iets grootsch, zelf® meer dan boven-
natuurlijks tot stand te brengen. 

Zij juichten levendig en herhaaldelijk toe. 
— Ja, juicht maar, vrienden!... Juicht maar! Weest 

trotsch en fier over het schrandere genie van onzen door-
luchtigen Keizer ! 

Een (( Wacht am Rhein » klonk door de zaal en in de 
grootste geestdrift nam men afscheid van de Hooggeboren 
Hospita, die hun een zoo schoonen en lieflijken avond ge-
schonken had. 



VI . 

LUDWIG BODENHEIM 

De Opsporer en Naüorscher 

Sinds eenigen tijd was Ludwig Bodenheim te Antwerpen 
aangekomen — te Antwerpen, de schuilplaats van menig 
Duitscher, die zich in alle bediening, in alleï betrekking, 
welke het ook zij, komt nestelen. 

Hij was er heen gezonden, zonder hulpmiddelen, zonder 
eenige betrekking, zonder te weten waar en bij wien hij 
aanlanden zou. Hij zelf zou en moest zijn weg maken. 
Enkel en alleen was hij voorzien van een paar aanbevelings-
brieven voor de Weledele Gravin Ida, die wel voor hem 
zorgen zou. 

Opgeruimd en vroolijk, zooals men op dien ouderdom 
is, en vol vertrouwen in de toekomst, had hij zijn vader-
land verlaten. Vrees noch ongerustheid kende hij, want hij 
was ten volle overtuigd dat, zoo hij eenigszins in nood ver-
keerde, zijne iandgenooten hem ten spoedigste eene be-
hulpzame hand zouden leenen. 

In Antwerpen — dat wist hij wel — bestonden Duitsche 
Maatschappijen, die niet een hunner stamgenooten zouden 
laten verloren loopen. Hulp in nood was hunne leuze. 

Vóór zijn vertrek had Ludwig de Duitsche levensregels 
— die elk echt vaderlander volgen moet —- goed bestudeerd 
en ze diep in zijn geheugen geprent. 

Die tien regels, die wij hier volgen laten, herhaalde hij 
meer dan eens bij zich zeiven. 
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Ziehier hoe zij luiden : 
/. Verlies bij al uwe handelingen, hoe onbelangrijk 

ook, nooit de belangen van uwe landgenooten en 
van het vaderland uït het oog. 

2. Vergeet nooit, dat als gij een artikel van buiten-
landsch fabrikaat k°°pt> ook al kost het maar 
één pfennig, gij de belangen van uw vaderland 
schaadt. 

3. Laat van uw geld alleen Duitsche kooplieden en 
werklieden profiteer en. 

4. Beleedig nooit Duitsche huizen, winkels en landen 
door het gebruik Van artikelen of machinerieën 
Van buitenlandsch fabrikaat. 

5. Eet nooit geïmporteerde voedingsartikelen, daar 
deze uwe gezondheid schaden en niet geïnspec-
teerd worden door den Duitschen gezondheids-
dienst. Bovendien begaat gij een onrechtvaardig-
heid tegenover uioe eigen cultures. 

6. Schrijf op Duitsch papier met eene Duitsche pen 
en droog uwen Duitschen inkt met een Duitsch 
vloeiboek-

7. Een Duitsche jas geeft distinctie aan een Duitsch 
figuur en een Duitsche hoed is de eenige geschikte 
bedekking voor een Duitsch hoofd. 

8. Duitsch meel en Duitsch fruit, Duitschen wijn en 
Duitsch bier kan alleen de Duitsche natie Voort-
brengen ( s ic ! ) . 

9. Of u k°ffie of chocolade drinkt, let er Vooral op, 
dat het Duitsch fabrikaat is. 

10. Wanneer u te midden Van buiienlandsche artikelen 
zit, vergeet dan toch nooit, dat de eenige produc-
ten, die Waard zijn door een Duitscher gebruikt te 
worden, de voortbrengselen zijn van Duitschland 
of zijn koloniën. ( 1 ) 

1) Deze regiels, uitgevaardigd ter bevordering van den Duitschen handel, 
werden eenige jaren geleden per omzendbrief door geheel Duitschland 
verspreid. — Deae opgave is due strikt vertrouwbaar. 
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Doordrongen door de welvaart, door de liefde voor zijn 
vaderland, zou Ludwig Bodenheim zijne levenswijze naar 
deze voorschriften schikken. 

Hij was dus in Antwerpen en op zoek naar eene betrek-
king. 

Hij had zich aangeboden bij de Gravin, bij wie hij uiterst 
welkom was. 

De aanbevelingen kwamen hem ten stade, en hare Edel-
heid had zich gewaardigd hem een onderhoud te verleenen, 
dat ruimen tijd duurde. 

Dat was iets buitengewoons, waarvan hij zich zelf geen 
rekenschap geven kon ; doch de Gravin, die veel levens-
kennis had opgedaan, had aanstonds bemerkt, dat zij voor 
zich een verstandigen, behendigen, wel opgevoeden jongen 
had. Hij had hare gunst gewonnen ; zij zou hem in het oog 
houden en zien wat er met hem te doen stond. 

Aanbevolen bij een paar harer vrienden, had hij zich met 
volle vertrouwen bij hen aangeboden. Ongelukkiglijk, —-
zij hadden groot spijt, vooral ten aanzien der Weledele 
Mevrouw — zij konden zich voor het oogenblik zijne dien-
sten niet ten nutte maken : Hij moest wachten ; zij zouden 
later zien. 

Intusschentijd had hij links en rechts geloopen en bij 
meer anderen aangeklopt, doch hij had steeds schipbreuk 
geleden. 

Eindelijk had de laatste avondstond bij de Gravin het 
hart van Löwenstein vermurwd, en was hij bij dien Heer en 
Meester in dienst getreden. 

Deze Löwenstein had de hand in allerlei zaken. Hij dreèf 
handel, nu in granen, dan in huiden, verder in vette waren 
en wat het ook zij — niet door zich zei ven, maar door 
anderen, die hij een behulpzame hand leende. Hij had be-
langen in meer dan een bankhuis, stichtte fabrieken en 
menige nijverheidsonderneming had haar bestaan aan hem 
te danken. Buiten dit alles had de rnan betrekkingen in al 
de gewesten des lands en hield zich graag op de hoogte van 

r 



iietgeen door zijne Duitsche broeders Kier te lande verricht 
verd. 

Met welk doel?. . . Daarover sprak niemand. En daaraan 
dacht ook niemand of bekommerde er zich over. 

Löwenstein die, zooais men ziet, het hoofd en de handen 
vol had, kon dus zeer gemakkelijk den jongen Duitschen 
aankomeling gebruiken. 

Hi nam hem in dienst en zou zien wat hij waard was. 
Ludwig trok zich de zaken, waarmede hij gelast was ter 

harte, won in korten tijd het volle vertrouwen van zijnen 
patroon. Dit vertrouwen was hij ook waardig ; want hij 
bezat al die hoedanigheden van een goed en trouw bediende, 
en van em slim en behendig man. 

Hij was jong nochtans ; maar hij was uiterst voorzichtig, 
zegde nocxt een woord te veel of te weinig en trachtte de 
genegenheid, de vriendschap te winnen, niet alleen van 
zijne stamgenooten, maar ook van al degenen, met wie hij 
noodzakelijk in betrekking komen moest. De grootste ge-
heimen moch' men hem toevertrouwen : Zij werden be-
waard als in een gesloten graf. 

Geen wondei dat zoo een kerel in den smaak viel van 
Löwenstein, die zooveel vreemde en raadselachtige zaken 
te verhandelen h^d. Ook gebruikte hij hem voor alle zon-
derlinge zendingen, deed hem menigvuldige reizen onder-
nemen onder voorwendsels, die geen naam hadden, — en 
Ludwig gehoorzaande gedwee, zonder de minste tegen-
spraak en zonder ooii een woord uitleg te vragen. 

Zoo kwam de jonge Duitscher in alle deelen des lands, 
in betrekking met alle slag van menschen. 

In de groote centrums ontmoette hij garçons- coiffeurs- en 
gasthof bedienden, alsook winkeldochters en magazijnjuf-
fers, die allen hem in zijnetaal aanspraken. 

Hij sloeg een praatje mei hen en iedereen was tevreden. 
Er waren ook niet weinig gezelschappen van rondzwer-

vende muzikanten, die het Und afliepen of in de steden 
nestelden, — groepen van orie, vier mannen of eenige 
damen (Les Viennoises), die Vi onze groote koffiehuizen 
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muziek maakten, er levendig toegejuicht werden en er ook 
hunne bewonderaars vonden. 

Op het platte land trof hij ook menige schacheraars aan, 
die in dorp en veld hunne waren kwamen aanbieden en er 
hunne koopers en afnemers vonden. Het waren allen Broe-
ders, die goedkoop verkochten en nochtans goede vaar 
leverden. Zoo wonnen zij het vertrouwen van landslieden 
en dorpelingen. 

Van dat alles kwam Ludwig rekening geven aan zijnen 
patroon, die niet naliet zijn knappen landgenoot meer dan 
eens zijne hooge tevredenheid uit te drukken. 

Löwenstein gelastte hem ook het oog te houdeii op de 
inrichting van sommige nijverheidsgestichten, fabrieken of 
allerhande buitengewone werken of gebouwen. Zoo wees 
hij hem aan dat, buiten d.e omheining, in korte dagen ko-
lossale werken zouden uitgevoerd worden : Men zou een 
gesticht oprichten, met buitengewoon stevige grondvesten. 
Hij, Löwenstein, was een der stichters ; maai u, Ludwig, 
zei hij, zult er de hand aan houden dat men geen duim 
breed van het ontwerp ajwijke, Vooral voor Wat de sterfte 
van den bodem aangaat. 

Zoo gezegd, zoo gedaan. De jongen had er wat moeite 
mede ; maar het ging toch. 

Eens kwam Ludwig van een zijner reken terug. Hij had 
een zonderlingen kerel ontmoet, die hem een gedacht voor-
gelegd had, dat hem nog zonderlinger scheen dan de kerel 
zelf. Hij dacht en herdacht en broeide het ontwerp in zijn 
hoofd. Zonder toeven zou hij het v?or hem zoo buitenge-
woon gedacht zijnen patroon voorleggen. 

Doch, hoe dit aan te vangen? Zou het hem wel aange-
naam zijn-?... Het is zoo zonde'ling nochtans, maar hij 
zegde mij hem van alles wat buitengewoons is kennis te 
geven, Kom aan, het is missfhien belachelijk, maar ik 
waag het toch. 

Zoohaast hij in zijne tegeiyWoordigheid was, zei hij : 
— Denk eens na, mijnheer, ik heb iets meer dan buiten-

gewoons ontdekt... iets raadselachtigs. 
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— Zoo ! 
— Iemand die eene villa bouwen wil op den « Hoogen 

Blekker ». 
— De Hooge Blekker?... De Hooge Blekker?... Wat 

voor een ding is dat ? . . . 
— De hoogste duin van de gansche kust. 
— Wat kan ons dat maken ? schuddebolde Löwenstein 

en trok de schouders op. 
— Wie weet, mijnheer?... Wie weet?.. . 
— Haal de landkaart, was het kort, gebiedend ant-

woord. 
De kaart werd opengespreid, Ludwig duidde de ligging 

aan. 
— Niet wijd van de Fransche grens, sprak de koopman. 

Een paar uren... 
Hij dacht na, nam nog eens de maat der afstanden, legde 

weer het hoofd bedenkelijk in de handen en sprak bij zich 
zei ven : 

— Ja, ja ! Het zou mogelijk zijn !... 
Hij keek op met doordringenden blik en vroeg : 
— En kent gij den man ? 
— Zeker. Het is een onzer làndgenooten, Hans Greyser. 
— Een man van vertrouwen ? . . . 
— Een echte Duitscher van den besten bloede... 
— Goed. Moedig hem in zijne onderneming aan. En 

zorg vooral dat de grondvesten uiterst stevig zijn. Anders 
zakt alles in den grond en stort in de zee. Ik betrouw mij 
op u. 

— Dat moogt ge, mijnheer. Dat weet ge ! 
Eene villa op eenen berg... Welk belang kon dit hebben ! 

De man moest gek, meer dan gek zijn !... 
Hoe het zij, niemand kende zijne inzichten, noch die 

van Löwenstein. 
Ondertusschen had onze Bodenheim kennis gemaakt, 

niet alleen met zijne làndgenooten, die hun verblijf in Ant-
werpen gevestigd hadden, maar ook met menige onzer 
stedelingen. 
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Hij verscheen in gezelschappen van allen aard, liet zich 
voorstellen als lid van meer dan eene maatschappij, waar 
hij dan ook — wanneer hij er toe verzocht werd — gereede-
lijk een ambt aanvaardde en waarnam, hetzij van secretaris, 
schatmeester of zoo iets. 

Men hield van hem, omdat hij zoo zachtaardig was, niet 
gewoon onbarmhartig te strijden voor het gelijfy, en nooit 
zijne gedachten opdrong. 

Zonder het hooge woord te voeren, luisterde men gaarne 
naar zijne gezegdens en beweegredenen ; ook had hij in 
korten tijd een steeds aangroeienden invloed op zijne toe-
hoorders. 

Hij verloor nooit de belangen van het Duitsche vader-
land uit het oog, en wist graag het gesprek zoo te leiden, 
dat en over de welvaart en over den huidigen toestand van 
Antwerpen, alsook over dien van gansch België gehandeld 
werd. 

Wat had Antwerpen, wat had ons land van andere na-
tiën te wachten ? 

Zie maar eens toe : de scheepvaart, de handel. Waren 
het de Duitsche stoomers niet, die hier dagelijks komen 
aanlanden?.. . Doorloopt de kaaien en gij zult zien. Niets 
dan Duitsch!... Fransch geldt er niet, en welhaast zullen 
de groote Duitsche zeevaartinrichtingen ook die van Enge-
land overvleugelen. Onze stoombooten zijn de reuzen der 
zee. 

En sla maar een oogslag op het inwendige der stad. 
Welke handelsinstellingen. En dit van allen aard, van de 
grootste tot de kleinste?... Welke bankhuizen, die de toe-
vlucht zijn van iedereen, waar niemand ongetroost henen 
gaat ? 

Het is bewonderenswaardig. Men zal het niet ontkennen. 
Hij wist ook te spreken over de verhouding der andere 

landen, ten opzichte van ons vaderland. 
Wat wenschte Duitschland ? . . . Wat verlangden zijne 

landgenooten ? . . . Niets dan vriendschappelijke betrekkin-



gen. Met iedereen wilden zij in vrede leven en Kun eene 
behulpzame hand leenen. Niets meer, niets minder. 

En Engeland?. . . Dat kon niets. De menschen exploi-
teer en ; zijnen invloed doen gelden ; zich van de beste 
zaken, van die der grootste aangelegenheid meester maken. 
Dat was alles ! 

Gelukkiglijk was het groote, het machtige! Duitschland 
daar, dat zoo iets niet toelaten zou. 

Het zou nog minder toelaten dat Frankrijk ooit de hand 
leggen zou op hen, — Frankrijk, de erfvijand van België ! 

Het is buiten allen twijfel dat, hadden de Franschen in 
1870 de overwinning behaald, het prachtige België door 
hen werd ingelijfd. Hun eeuwige droom — Frankrijk tot 
den Rhijn — ware verwezenlijkt. Doch dit, neen ! zouden 
zij nimmer gedoogen. 

De geschiedenis van ons land scheen hij beter te kennen 
dan wij zeiven. 

Hij wist te zeggen dat de grootmoedige Fransche natie 
— en hij steunde buitengewoon sterk op het woord 
grootmoedig — ons opvolgenlijk verschillige deelen van 
het Graafschap Vlaanderen ontnomen had. Hazebroek, 
Rijsel, Duinkerke en de gansc.he omstreken hoorden ons 
allen toe. Nu nog klinkt er de Vlaamsche taal, niettegen-
staande al de pogingen, door onze buren aangewend, om 
ze uit te roeien. 

Dit alles wist hij, en liet niet na, met de mededeeling 
dier kennissen, als een wetenschappelijk man in de gezel-
schappen te prijken. 

Maar hetgeen hij ook wist en niet mededeelde, dit was 
hoe het ontwikkelde Duitschland de arme, ongelukkige 
Polen behandelde, alsook de bewoners zijner Zuid-Afri-
kaansche koloniën. Daar zou alles Duitsch zijn en niets 
anders !... Eigen taal, eigen zeden gedood door dwang en 
geweld ! 

Hij wist ook dat Duitschland zijne grenzen wenschte uit 
te breiden tot de zee, en sinds lang een oog had op België 
en Holland. 
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Dit alles wist hij zoo goed als niemand, en nog beter ; 
doch daarover geen woord, geen zucht. 

Zijne zending was al hetgeen het Grosse Vaterland kon 
voordeelig zijn onder onze bevolking te verspreiden, en hij 
kweet zich van die zending op eene onverbeterlijke wijze. 
Ook vond hij toegang bij velen ; want hij wist dit alles zóó 
voor te leggen, en dit op eene zóó zachte en inschikkelijke 
manier, dat de ongeloovigsten en onverschilligsten naar 
hem luisterden en hem schenen gelijk te geven. 

Wel waren er ook op wie al dat gezwets geen invloed 
had, en die onder elkaar zegden : Boerken, waakt uw 
ganzen ! 

Doch, wij leefden in eenen tijd van kalmte en rust, en on-
verschillig en onbedacht lieten wij dit alles voorbijgaan. 

Dit was ons ongelijk, en werd ook later ons ongelu\. 
Ludwig had een sterken medehelper gevonden in den 

officier Willem Kraus, die zijnen diensttijd geëindigd had 
en insgelijks naar Antwerpen afgezakt kwam. 

De jaren, de ondervinding hadden hem nu eenigszins 
getemperd ; doch Ludwig moest hem in toom houden en 
hem geleiden. 

Hij stond insgelijks, evenals zijn vriend, in de gratie van 
de Hoogedele Gravin en daar zagen zij elkander meer, en 
handelden er met de groote heeren. 

Het zou onze geëerde Lezers zeker sterk verwonderen, 
moest de jonge Bodenheim zijne persoonlijke belangen uit 
het oog verliezen. 

Bedriegt u niet, vrienden. Daarvoor was hij te behendig, 
en daarvoor ook had hij alles te goed belegd en overwogen. 

Nauwelijks te Antwerpen aangekomen, had hij inlich-
tingen genomen over de familie Vervliet, zijne oud-beken-
den uit Blankenberge. Eerst wilde hij weten en dan han-
delen. 

Het duurde niet lang of alles, wat hem aanbelangen kon, 
kwam hem ter kennis. 

Over den maatschappelijken toestand van Vader Vervliet 
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viel niets aan te merken. Het was een braaf, deftig burger, 
die algemeen geacht en vereerd werd. Hij had een schoon 
fortuintje, dat slechts in drieën te verdeelen was. De doch-
ter was lief en bevallig, had geene verbintenis met niemand 
en was dus volkomen vrij. 

Zulke erfgename was zeker niet te verachten. Kon hij 
hare genegenheid, hare liefde winnen, hij zou gelukkig 
zijn. Eene brave, goede huisvrouw te bezitten, die hem lief 
had, en die hem, niet alleen kinderen, maar ook de noodige 
geldmiddelen zou aanbrengen, dat was zijn hoogste 
wensch. 

En dien wensch zou hij trachten te verwezenlijken. Hij, 
hij was een deftig jongeling, wien eene schoone toekomst 
wachtte. Op zijn gedrag, meende hij, was niets af te wijzen, 
en als persoon?... Welnu, hij zou nederig zijn. Hij was 
noch leelijk, noch schoon, doch hij kon de vergelijking uit-
staan met menig anderen. 

Hij zou het dus beproeven. Gaat het niet, tot daar ; maar 
hij wilde de zekerheid hebben en dan —- kon hij deze 
schoone niet bemachtigen — ten bekwamen tijde, zijne 
netten op een ander uitwerpen. 

Het lag wel niet in het vuur. Hij was jong ; maar men 
moet nooit eene goede gelegenheid laten voorbijgaan. 
Daarbij was hij doordrongen van de wijze spreuk : u Tijd 
genoeg liet zijn oogst op 't veld ». Nooit verloor hij die uit 
het oog. 

Op eenen schoonen morgen dus begaf hij zich naar de 
woning van Vader Vervliet — die woning kende hij sinds 
langen tijd ; want meer dan eens had hij er rondgeslenterd. 

Wat doen verliefden niet!... En waartoe zijn fortuin-
zoekers niet in staat !... 

Hij werd zeer goed ontvangen door Vader Vervliet, die 
gelukkig was hem hier in Antwerpen aan te treffen. Hoe 
hij hier gekomen en bij wien hij aangeland was, was natuur-
lijk de inleiding van het gesprek. 

— Bij Löwenstein!... Allerbest, jongen! Allerbest!... 
Want deze hooggeschatte en invloedrijke man stond in 



groot aanzien in de stad en was door iedereen gekend. 
Zij spraken lang en veel over hun aangenaam verblijf te 

Blankenberge, over hunne wandelingen en over de vrien-
den, die zij er aangetroffen en verlaten hadden. Nu zouden 
zij het genoegen hebben elkander dikwijls te ontmoeten en 
nader kennis te maken. 

— Gij zijt hier voor langen tijd, heer Ludwig ? vroeg 
Vader Vervliet. 

— Ik hoop dat wel, was het beleefde en minzame ant-
woord. Ik denk mij hier te vestigen en, wanneer het mag 
goed gaan, er misschien ook mijn leven door te bréngen. 
Daarom ben ik gelukkig iemand aangetroffen te hebben 
zooals u, dien ik vertrouwen mag. 

— Zeer gevleid, vriend ! Zeer gevleid ! 
— Iemand die mij sinds jaren kent en die mij inleiden 

kan bij meer anderen ; want het spreekwoord zegt : Onbe-
kend is onbemind. 

— Ho ! wat dat betreft, daarvoor moogt ge op mij reke-
nen. Overigens de Antwerpenaren zijn goede lieden, die 
de vreemdelingen, en vooral uwe landgenooten, met open 
armen ontvangen. Zie maar eens toe : Verschilligen der 
uwen staan aan het hoofd onzer bijzonderste maatschap-
pijen. 

— Zoo ! . . . 
— En geloof mij vrij, daar spelen zij zeer dikwijls de 

belangrijkste rol. 
Het onderhoud duurde reeds lang, en Ludwig deed niet 

het minste teeken heen te gaan. Wat hij verlangde, scheen 
zich niet te verwezenlijken : Hij wenschte, ja, hij wenschte 
de beminnelijke Rosina te zien. 

Eindelijk waagde hij een woord over haar te spreken. 
— Zij is ongelukkiglijk niet hier, sprak Vervliet, anders 

zou ik ze u sinds lang voorgesteld hebben. 
— Het spijt mij zeer, antwoordde Ludwig en voegde er 

eenigszins verlegen bij : En zou ik u mogen verzoeken haar 
mijne eerbiedige groeten over te brengen? 

— Voorzeker!... Voorzeker!... Doch uitgesteld is niet 



kwijtgescholden. Het zal voor eene andere maal zijn, als 
gij ons het genoegen wilt doen ons met een nieuw bezoek 
te vereeren. 

Dit zegde den jongeling genoeg : Hij meende er te kun-
nen uit opmaken dat hij hopen mocht. Zijn hart poppelde 
van vreugde, zijn boezem zwol, zijn oog glansde. Had hij 
het gedurfd, hij drukte den goedsmoedigen Vervliet uit 
erkentenis in de armen. 

Na nog eenigen tijd over het eene en het andere gepraat 
te hebben, namen zij afscheid van elkaar, doch niet zonder 
bedinging meermaals samen te zijn, en hunne vriendschap-
pelijke betrekkingen te vernieuwen. 

Het ijs was gebroken. De Duitscher zou wel het middel 
vinden zijn doel te bereiken. Zonder toeven nam hij nadere 
inlichtingen en die waren zoo voldoende dat hij vreesde, 
zoo hij niet ten spoedigste en ten vurigste aandrong, het 
lieve vogeltje te zien ontsnappen. Ook vermenigvuldigde hij 
zijne bezoeken, en weldra stond hij ten huize van den Ant-
werpschen burger op zoo een voet dat het den vrienden en 
kennissen in het oog sprong. De stoutsten en moedigsten 
begonnen heer Vervliet al schertsende geluk te wenschen, 
en dan zag de man klaar ! 

— Zou het waar zijn? dacht hij. En na lange en rijpe 
overwegingen vond hij nu toch de zaak zoo slecht niet. 
Zijne Rosina kon voor vast niet eeuwig jonge dochter blij-
ven ; zij moest iemand toebehooren en die Duitsche jonge-
ling scheen hem eene goede partij. Maar zijn zoon Arthur, 
zoo een anti-Duitsc.h, hoe zou die het opnemen?. . . Hij 
woog en wikte en kwam na menigvuldige en grondige be-
denkingen tot het besluit verdere inlichtingen in te winnen 
en intusschen de zaak haren gang te laten gaan. 

Hij zag wel dat zijne dochter den jongeling niet onge-
negen was, en wanneer zij hem liefhad en er geene onover-
koombare hinderpalen tegen eene verbintenis waren, mocht 
hij voorzeker zijn kind niet dwarsboomen en haar misschien 
voor altijd ongelukkig maken. 

Ondertusschen had de jongeling, alhoewel uiterst be-
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leefd en zeer lieftallig ten opzichte zijner dochter, zich in 
het minst niet geuit, zoo dat Vader Vervliet volstrekt niet 
bestand was met zekerheid te kunnen handelen. Nu, hij 
zou zien !... Tijd geeft raad en er was geen haast bij ! 

De beide vrienden stonden weldra op zoo een vertrou-
welijken voet dat onder hen allerhande zaken, van mindere 
of meerdere aangelegenheid, besproken en verhandeld 
werden. Zoo bracht ook, op zekeren dag toen zij wel geze-
ten waren, de heer Vervliet, die het Vlaamsche volk en 
zijne eigen taal buitengewoon lief had, het zonderlinge 
gedrag der Duitschers ter sprake. 

— Zij zijn ons genegen, zeggen ze, — en zij spannen 
tezamen met onze ergste tegenstrevers, luidde het. 

— Hoe zoo? 
— Er is hier in onze stad eene klas van menschen — 

geboren Antwerpenaars, a. u. b. — die zich boven allen 
stellen. Gemeens met het volk willen zij niet hebben ; 
hunne taal — onze vloeiende moedertaal — willen zij niet 
gebruiken. Dat is goed voor dienstboden en werklieden. 
Zij, zij spreken Fransch, en de geweldigsten onder hen 
schamen zich zelfs de taal onzer brave, goede burgers te 
kennen. 

Ludwig stond uiterst verwonderd. Hij kon niet aannemen 
dat men zoo zijn eigen taal versmaadde. 

— Zoo is de toestand, geloof mij vrij, vervolgde leven-
dig de oude man. En uwe landgenooten, die hier verblijven, 
zijn de beste vrienden dier menschen, zoeken hun gezel-
schap en leeren Fransch, gelijk de anderen. 

— Dat is niet mogelijk ! Dat is niet mogelijk ! riep de 
jongeling in volle verstomming uit. 

— Dat is zoo ! En niet anders !... 
— Ik wil het ook niet betwisten, Vader Vervliet. Het-

geen van u komt, neem ik als waarheid aan ; maar het 
schijnt mij zoo verwonderlijk dat ik mijn eigen niet geloof. 
Ook zal ik deze zaak in onze vergaderingen, en vooral bij 
de Gravin, ten berde brengen. 

— Doe dit, jongen, doe dit. Gij zult goed werk verrich-
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ten. Doch ik ben zeer nieuwsgierig te weten welk de uitslag 
uwer pogingen zal zijn. 

— Ik hoop : Goed. Van mij zal het niet afhangen. 
Daarop moogt gij staat maken, Vader Vervliet. 

Zij reikten elkaar ten afscheid de hand ; doch op het 
punt heen te gaan, wendde de jongeling zich om en zegde : 

— Tot dezen avond, heer Vervliet. Tot dezen avond. 
— Op het feest in den Dierentuin ? 
— Natuurlijk ! 

Ludwig nam deze gelegenheid waar, om Mej. Vervliet 
zijne liefdegevoelens te doen kennen. Hij had genegenheid 
voor haar opgevat van het oogenblik dat hij haar ontmoet 
had. Hoe het kwam, wist hij niet ; maar zij had hem innig 
getroffen. In hare afwezigheid had hij dikwijls aanj haar 
gedacht, van haar gedroomd en steeds verlangd naar het 
tijdstip van het verblijf in Blankenberge. Nu was hij hier, 
hier te Antwerpen en had hij het genoegen meer in haar 
gezelschap te zijn. Hij hoopte dat hij haar niet onverschillig 
was, en zij ook hem goed verdragen kon, en hem wel eenige 
achting en genegenheid toedroeg. Hij zag het! . . . Hij ge-
voelde het! . . . Hij kon zich niet bedriegen. H o ! Neen! . . , 
Neen !... Zij minde hem !... 

Het jonge meisje antwoordde niet veel, en hij, hij ging 
maar immer voort haar zijne liefdebetuigingen aan te bie-
den. 

Heel den avond door waren zij samen en lieten op het 
bal bijna geen enkelen dans voorbijgaan. Zij flikkerden, en 
lachten en juichten dat het een waar genoegen was het aan 
te zien. Ook werden zij bij poozen ernstig, zeer ernstig en 
schenen zij tot een zwaar besluit te komen. 

Hij had het meisje door allerlei minnesprookjes en door 
zijne zachtstreelende woorden als betooverd, en zij, de 
lieve, bevallige Rosina kon niet langer weerstand bieden... 

Eindelijk waren zij dan ook zoo wijd en zoo ver gevor-
derd dat zij elkaar het jawoord gaven, en zij beiden het 
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vurig verlangen uitdrukten dat hun huwelijk bij de eerste 
goede gelegenheid zou gesloten worden. 

In de volgende dagen, en dit zoo spoedig mogelijk, zou 
Ludwig bij Vader Vervliet de officieele aanvraag doen. 



VIII. 

VADER EN ZOON 

Het was middag. 
Het huisgezin Vervliet was vereenigd. 
Vader, dochter en zoon zaten voor de eettafel en namen 

het noenmaal. 
Weinig of niets werd er gesproken en of de drie huisge-

nooten ook al met smaak en genoegen de spijzen nuttigden, 
zou ik niet kunnen zeggen ; want er woog hen iets op het 
hart, dat alle genot verdrijven moest. 

Wel wisselde de vader met zijn zoon een paar woorden 
over zijne vrienden — koopman Andries en den dokter, 
dien hij zooeven zien zou — doch verder ging het niet. 

De dochter was zeer ingehouden en afgetrokken. Hare 
gedachten waren niet hier, maar elders, bij iemand anders. 
Zij overwoog, en onderzocht haar hert, terwijl zij in alles 
werktuiglijk handelde. Beleefd en gewillig genoeg noch-
tans, sprak zij geen enkel woord, tenzij haar iets gevraagd 
werd. 

Het was koud en droog in dit klein gezelschap. Elk ver-
trouwlijk en genoeglijk gekout had de wijk genomen ; de 
lucht werd zwanger en zwanger en voorspelde een onweer. 

Bij het nagerecht verliet Rosina de eetkamer, en de zoon 
stond insgelijks recht om heen te gaan. 

— Een oogenblik, Arthur, sprak Vervliet met bijna on-
hoorbare stemme. 

— Wat belieft u, vader? 
— Ik wenschte u te spreken... 
— Te uwen dienste, vader... 
— Niet nu, niet onmiddellijk, maar bij uwe terugkomst, 
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zoo gauw mogelijk. Dan zijn wij alleen. Doch trek het niet 
lang ; ik wacht u. 

— Ik zal mij spoeden, vader. 
Hij was weg, en begaf zich naar de Handelsbeurs. 
In het voorbijgaan sprong hij binnen bij zijnen vriewd, 

koopman An dries. 
Zoohaast deze zijn kameraad in het oog kreeg, riep Hij 

hem schertsend toe : 
— Hewel, Arthur, is het waar? . . . Staat het vast?*... 
— Wat dat? . . . Wat dat? . . . vroeg de jonge Vervliet. 
— Het huwelijk uwer zuster... 
— Ha bah! . . . 
— Het ware zoo slecht niet, jongen, en hij keek zijn 

vriend links en schelmachtig aan. De kerel staat in groote 
achting bij Löwenstein. Hij zal voorzeker zijn weg maken. 

De naam Löwenstein was genoeg om Arthur te doen op-
springen en hem wrevelig te maken. 

— Gij spot met mij ! riep hij grimmig uit. Gij spot met 
mij. Wat !... Een Duitscher in ons huis !... 

— Ik wil niet zeggen... 
— Dat !... Nooit ! Twisten wij er niet over !... Ik zal er 

wel voor zorgen dat zoo een zottigheid nooit begaan wordt... 
— Ik wil niet zeggen dat gij ongelijk hebt ; doch heel de 

stad loopt er vol van. 
— Heel de stad! . . . Heel de stad! . . . Wat kan mij dat 

maken !... ïk — ik zeg het u — zal er wel een spieken 
voor steken, en dat groot ongeluk — ja, groot ongeluk — 
van ons weten af te keeren. 

— Ik herhaal u, sprak de koopman nu ernstig, gij hebt 
geen ongelijk, Arthur. 

— Zoo ! . . . 
— Ik ondervind dagelijks met welke mannen wij het hier 

te doen hebben... 
— Gii zijt dus van gedacht veranderd ? 
De koopman keek den jongeling zonderling aan. Her-

haaldelijk had hij reeds ondervonden dat alles niet in den 
rechten haak zat met zijne Duitsche koopmanschappelijke 
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verhandelingen ; maar dezen morgen vooral had men hem 
beet gehad, — zoo ten minste drukte 'hij zich uit. 

— Wij zullen er nu niet verder over spreken, Arthur. 
Hetgeen pas gebeurd is, ontstelt mij en werkt te sterk op 
mijne zenuwen. Bij gelegenheid zal ik u dit alles voorleg-
gen ; nu hebben wij geenen tijd. ïntusschen moet ik u 
bekennen dat het sluwe, listige kerels zijn, die men geens-
zins verirouwen mag. 

— Heb ik het u niet meermaals gezegd ? 
— Goed en wel ; maar de ondervinding... de ondervin-

ding, ziet ge... 
— Best... En de financiëele belangen, het grijpen in de 

kas het meest. hé? . . . 
— Hoe anders dan? grommelde de koopman. Wij ken-

nen niets dan zachtjes aan in te palmen wat wij kunnen en 
ons vermogen te vermeerderen. Degene die ons hinderlijk 
is of ons in den weg loopt, is onze vijand. 

Zij bezagen elkander : de koopman zeer ernstig, maar 
zijn makker met een lachje om de lippen, dat hij moeilijk 
onderdrukken kon. 

— Spot maar, iongen !.,. Spot maar !... Dat is uw recht ! 
— Ik geloof het wel. 
— Uw haat, uw haat alleen geleidt u... 
— Het is mogelijk. Maar gij, kooplie, makelaars en han-

deldrijvers, gij verliest alles uit het oog dat uwe eigen zaken 
niet raakt, en dat is een jammerlijk iets. Nu, het zij zoo. Ik 
beklaag het ; maar daarom worden wij geen kwâ vrienden. 
Doch ik zie met waar genoegen dat ge aan het draaien en 
aan 't veranderen zijt. Op het eind zal de ontembare, de 
woelige kameraad gelijk halen. 

Zij reikten elkaar, ten teeken van afscheid, de hand ; 
doch bii hel heengaan, vroeg Arthur : 

— En de dokter ? ... 
— De dokter? 
— Ja, waar is d ie? . . . Ik heb hem sedert eenige dagen 

niet meer gezien... 
— Zwijg, jongen, zwijg Die is ook al aan het wan-
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kelen. Naar zijn spreken, schijnt hij stillekens aan gansch 
zijn geloof aan de Duitsche genegenheid en hulpvaardig-
heid te verliezen. 

— Wel !... Wel !.. . Waar zullen wij dat schrijven !... 
— Er hoeft niet veel toe, dat weet ge. Gij kent zijn ka-

rakter. Hij zal zich niet laten vertrappen en, naar ik hoor, 
moeten zij hem in de laatste tijden leelifc in den nefy gezien 
hebben. (De koopman had zoo eenige spreuken, die hem 
eigen waren. ) 

— Ha ! Ha ! Ha ! Wat zullen wij lachen dezen avond. 
— Dezen avond ? 
— Jawel ! . . . Het is immers de dag onzer wekelijksche 

bijeenkomst. 
— Ik weet het ; maar wij moeten hem niet verwachten. 

Hij kan niet komen. 
— Dat is jammer ; doch het is waar : een dokter kan 

nooit over zijn tijd beschikken. Hij is nooit zeker en vrij. 
— Nu is dit het geval niet. Hij zei mij dat hij eene ver-

gadering der Kristene Demokraten wilde bijwonen. 
— Goed zoo ! 
— Een pater voert er het woord... 
— Nog beter ! 
— Het schijnt dat het een welsprekend man is... 
— Al vodden !... AI vodden ! riep de jonge snaak uit. 

Wat hebben wij met de Kristene Demokraten te stellen !... 
Waarmede zich een geleerd man kan ophouden !... Nog al 
een, die zijne zinnen begint te verliezen. 

Hij draaide zich om en verdween als een pijl uit den 
boog. 

Flink en haastig richtte hij zich rechtstreeksnaar de Beurs. 
Bij den ingang stonden een vijftal jonge lui te praten, 

levendig en opgeruimd, en met hun eigen gebaren, die ze 
genoeg kenschetst. 

Van ver reeds kreeg Arthur ze in het oog. 
— Een hoop dikkoppen, grommelde hij bij zich zeiven. 
Zonder omzien en zonder een enkelen groet, liep hij er 

bijna eenen tegen het lijf en verdween in het lokaal. 
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— Welk onbeleefderik ! 
— Een onbeschaafde guit ! 
— Het is de jonge Vervliet. 
— Uw toekomende schoonbroer ! 
— Ik zou hem wat beter manieren leeren ! 
Ludwig schoot een rood je tot achter de oor en, en de 

anderen lachten dat ze schokten. 
— Ware het niet!. . . Ware het niet! . . . brulde hij en 

balde de vuisten. 
— W a t ? . . . W a t ? . . . 
— j a ! Ja ! riep er een. Wij begrijpen u.. . Men kan geen 

vliegen vangen met azijn, noch koppigaards tot inkeer bren-
gen door vuistslagen... Zachtmoedigheid is hier de leuze... 

Zoohaast Arthur zijne werkzaamheden in de a Beurs )) 
geëindigd had, spoedde hij zich naar de ouderlijke woning. 

Hij vond zijn vader in de plaats, die voor hen beiden tot 
lees- en studiekamer diende. Zijne zuster was met de meid 
voor boodschappen uitgegaan, zoodat ze gansch alleen 
waren. 

— Ik ben tevreden dat u daar zijt, sprak de vader. Wij 
hebben het huizeken vrij en kunnen ongestoord over alles 
spreken. Neem plaats, jongen, zet u op uw gemak ; want 
ik heb u eene belangrijke mededeeling te doen, eene mede-
deeling, voor ons beiden van het hoogste gewicht. 

Hij zweeg. Arthur antwoordde niet en de vader, door 
deze stilzwijgendheid eenigszins gehinderd, wist niet goed 
hoe de zaak aan te vangen. 

Na eene poos, en zijn zoon goed beziende, vervolgde hij : 
— Ik herhaal het, Arthur : belangrijke, zeer belangrijke 

zaak voor ons beiden, en ik wil geene uitspraak doen, zon-
der u en uw broer te raadplegen. 

Weer eene poos van drukke stilte, en dan : 
— Gij weet misschien, waarvan er quaestie is ? 
— Misschien. 
— De jonge Duitscher, die hier komt, vraagt uwe zuster 

ten huwelijk. 
Het was er uit. Hij was tevreden en Wachtte — niet zon-
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der eenige verlegenheid en achterdocht — het antwoord 
van zijnen zoon. 

Deze, in het geheel niet op 't onverwachts getroffen, had 
zich voorbereid ; hij bleef uiterst kalm. 

— Gij zegt niets, Arthur? 
— Wat zou ik zeggen?.. . Gij kent, vader, sinds langen, 

langen tijd mijne gevoelens ten opzichte der Duitschers. Bij 
gevolg — en hij schudde het hoofd en trok de schouders op 
— wij zullen er niet verder over spreken. 

— Toch, Arthur, toch. Ik vind de zaak zoo slecht niet. 
De jongen deed zich geweld aan niet uit te varen. Een 

Duitscher in de familie, welk ongeluk!... Meerdere Duit-
schers moeten ontvangen, met hen moeten omgaan ! Hun 
beleefd en vriendelijk moeten zijn!... Hunnen overmoed, 
hunnen trots moeten verdragen !... Voor hen de oogen bui-
gen, en zich vernederen!... Voor dat volk!.. . Voor dat 
ras !... Ho ! dat niet !... Dat niet !... Nooit !... 

Al deze gedachten vlogen hem door het hoofd, en in 
alle andere omstandigheden, zoude hij voorzeker luidop en 
hevig losgebarsten zijn ; maar hier, hier stond hij voor zijn 
vader, die hij noch kwetsen, noch bedroeven wilde. Zijn 
gedacht zou hij hem wel voorleggen, doch met al de ach-
ting en den eerbied, dien hij hem schuldig was. 

— Gij zegt niets, Arthur, niets? herhaalde Vervliet, na 
eene langdurige en drukke stilte. 

— Hetgeen ik u zeggen zou, vader, zou u niet aange-
naam zijn, en daarom... 

— Maar waarom zijt gij dan toch zoo zeer tegen de Duit-
schers gestemd?... Het zijn menschen, gelijk anderen... 
Integendeel. 

— Dat meent ge, vader, dat meent ge !... 
— Ze zijn beleefd, onderhoudend, spraakzaam. 
— Ge moet met hen omgaan om het te weten. 
— Hoe zoo .•»... 
— Welnu, vader, gij vraagt het mij ; ik zal het u zeg-

gen. .. Bij u staan ze in groote achting, ik weet het wel; doch 
neem het niet kwalijk, als ik uwe gevoelens niet deel. 
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— Gij kunt ook verkeerd denken en handelen !... 
— Zonder u het mij ten kwade duidt, vader, durf ik u 

verzekeren dat wij het volkomen eens zouden zijn, zoo u op 
de hoogte waart van hunne slinksche, ongehoorde, terug -
stootende doen- en handelwijze, — en van alles wat ze in 
het schild voeren... 

— Gij kunt er meer van weten, dat is mogelijk ; maar 
wees dan toch niet onrechtvaardig ten opzichte van men-
schen, tegen wie ge een hekel hebt. Ik, i\ heb ondervonden 
dat het brave, deftige, jolige jongens zijn... goede, ver-
knochte vrienden, die de zon in het water laten schijnen, die 
juichen en gekscheren en er in het geheel niet op uit zijn, 
om zich ten koste van anderen, — en vooral van ons, Ant-
werpenaren — te vermaken en ze voor den aap te houden. 

— Ha ! daar hebben wij het ! riep de zoon, die stillekens 
aan in zijn element kwam, met meer en meer levendigheid. 
Daar hebben wij het! . . . Weet ge waarom, vader, waarom 
gij ze zoo gezien hebt ? . . . Waarom ze zoo als lieve jongens 
met u te werk gaan ? . . . Omdat ze u noodig hebben. Omdat 
ze van u iets moesten verkrijgen... 

— Hoe konden zij weten ? . . . 
— Weten?. . . Zij weten alles... Lief, nederig, verduldig, 

kruipend, sluw en sluipend langs moeras en beemd gelijk 
eene venijnige slang, als zij eenige gunst in het oog hebben 
en ze trachten te verwerven —- en hooghartig, fier en trotsch, 
alle man met minachting aanziende, als zij het handje 
boven water hebben : Zoo zijn ze !... Zoo zijn ze allen !... 

— Gij overdrijft, jongen !... Gij overdrijft !... 
— In geenen deele, vader !... Ik ken ze, die mannen !... 

Ik ken ze !... Sinds langen, langen tijd heb ik ze in het oog, 
en a 1 hetgeen ik u zeg is. 

— Gij zijt tegen hen ingenomen. — dat is alles, onder-
brak ineens de vader. Zij liepen tegen uwen geüel, en van 
dan af kunnen zij niets goeds doen voor u. 

— Daar ligt inderdaad waarheid in, stemde de jongeling 
gereedelijk toe. Zij stootten mij tegen de borst in de Han-
delsschool, en sindsdien verloor ik ze geen oogenblik uit 
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het oog. Daar wilden zij den baas spelen ; maar dat ging 
niet... Waarom?. . . Omdat wij daar waren : ik en mijne 
makkers. Ja, ik durf het u wel zeggen, vader, omdat ilç er 
was, ik, die mijne vrienden een riem onder het hart stak, 
om zich tegen de aanmatigingen van dat vreemde ras te ver-
zetten. Gij kent mij genoeg... 

— Of ik u ken... 
— Er waren er gelukkiglij k niet veel ; doch onder hen • 

waren ook eenige zoons van genaturaliseerden die nog veel 
meer noten op hunnen zang, nog veel meer pretentie hadden 
dan de anderen. Genaturaliseerd!... Genaturaliseerd!... . 
Alsof het Duitsche bloed niet in hunne aderen vloeit en 
blijft vloeien!... Belachelijk!... Meer dan belachelijk!... 
Hoe het zij, vrij boden hun het hoofd, en zij werden zoo 
zacht als lammekens. 

—1 Dat geloof ik, dat geloof ik !... Ik weet maar altewei 
dat gij u niet onder de voeten zult Iatçn trappen. Nu ! Nu !.. . 
Dat zijn al historietjes uit uwe studentenjaren... En dat is 
lang vergeten... 

— Vergeten ? Nooit !... Dat was een begin, ja !... En dat 
begin heeft zoo een indruk op mij gemaakt dat ik u open-
hartig bekennen moet dat, van dat oogenblik, mijne vijand-
schap dagteekent tegen alles wat vreemd, vooral tegen alles 
wat Duitsch is. 

— Maar dat is onbegrijpelijk van uwentwege, Arthur !... 
De jeugd v/oelt en strijdt, veracht en doemt ! Dat versta ik 
wel ; maar op lateren leeftijd... 

— Wacht een oogenblik, vader !... onderbrak de jonge-
ling vrij levendig. Wacht een oogenblik!... De ondervin-
ding heeft mij verder geleerd, en leert mij nog alle dagen... 

En nu begon de zoon zijn ouden Heer voor te leggen wat 
hij op de bureelen gezien en gehoord had. Daar kwamen zij 
aan, zei hij, als kleine jongens, nederig en bevallig — stil 
als muizekens — bijna onhoorbaar en zoo plat... zoo plat ! 
Men zou ze Ons Heer geven zonder biechten... Onderdanig, 
gedwee als een slaaf, zouden zij alles doen wat hun opge-
legd werd !... Naar loon of vergelding vragen zij niet. Zich 
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in alles ten nutte maken, alle aanmerkingen verduldig ver-
dragen, opsporingen bij het eerste bevel, en vliegen en loo-
pen om zich de beenen te breken... 

— Welnu, zijn dit geene goede hoedanigheden? riep 
vader Vervliet levendig uit. 

— Dat kunnen onze Antwerpsche jongens ook, was het 
kaime antwoord. Ongelukkiglijk worden zij verstooten door 
die vreemde indringers. De bazen worden voor niets ge-
diend, en op een paar aanbevelingen worden die uitheem-
se he gelukzoekers aangenomen. 

En nu wees Arthur op de gevolgen van dien voor hem 
zoo bedroevenden toestand. 

De Duitsche ratten — zoo was zijne uitdrukking — wer-
den aangenomen en de Antwerpsche jonge lui bleven aan 
de deur ! 

Zij werkten voor niets, zonder vergelding, en de onzen 
konden dat niet Î... 

Zij werden ondersteund door hunne maatschappijen en 
door eene geheime macht, die niemand kende, en onze 
jongens hadden die hulpmiddelen niet. 

Zij bogen en kropen als slaven, en het karakter der Ant-
werpenaren leent zich niet tot zulken vuigen, ellendigen 
toestand. 

Op den duur komen zij aan het hoofd van allerhande 
instellingen : banken, handelshuizen en wat die§ meer. 
Hun weg is gemaakt en onze arme stadgenooten staan of 
moeten staan in bewondering en aanbidding voor dien hoop 
vreemde indringers en overrompelaars ! 

En dan ook, riep hij hoog en luid, leert men het karakter 
dier uitheemsche vogels kennen ! 

Van gedwee en gehoorzaam, van nederig en kruipend 
worden zij hoovaardig, trotsch en barsch ! Alles en ook allen 
moeten voor hen buigen !... Wee hun, die zulke dwingelan-
den, zulke verfoeilijke aterlingen, die hier gekomen zijn om 
alles te overheerschen, in den weg loopt ! 

— Zoo hevig niet, Arthur!... Zoo hevig niet !... sprak 
kalm en bedaard vader Vervliet, die op dit alles niet veel te 



— 92 — 

zeggen wist en zijn zoon wenschte in toom te houden. — 
Volgens uwe opvatting is de toestand zeker niet aï te roos-
kleurig : doch gij stelt u schrikbeelden voor, jongen, over-
dreven, ongehoorde schrikbeelden!... Ik zeg het u ! . , . 
Overigens, waarom zoudt gij u het gedrag dier Duitsche 
ion gelui niet ten nutte maken, — jonge lui, die werkzaam, 
gedienstig en behendig zijn ? ... Tracht ze na te volgen. Het 
is in uw aller belang... 

Dit was genoeg om den jongeling uit zijn lood te slaari, 
Hij rees verwonderd en driftig op. Deze gezegden schokten 
ongelooflijk diep zijn jeugdig en onbaatzuchtig gemoed ; 
ook was hij op het punt los te barsten. Doch, door eene 
krachtige inspanning op zich zeiven, overmeesterde hij zijne 
gekwetste gevoelens en na eene poos hernam hij op indruk» 
wekkenden en diep overtuigden toon : 

— Wil het niet verkeerd opnemen, vader ; maar zoo hoor 
ik u niet gaarne spreken. Het schijnt mij niet redelijk en in 
het geheel niet rechtvaardig. Inderdaad, wat blijft er voor de 
bewoners onzer gewesten, voor ons, Antwerpenaren, over. 
als de plaatsen ingenomen zijn door die vreemde gelukzoe-
kers. Want merk goed op dat zij uiterst goed geslepen en' 
bedreven zijn om elkaar de hand te leenen. Eens aan het 
hoofd van het eene of andere huis, — bank, zeevaartmaat-
schappij of wat het ook wezen moge — zijn de jonge kna-
pen van over den Rhijn den bazen welkom, en de onzen 
geraken er niet meer binnen. Met dat stelsel wordt OD den 
duur alles Duitsch wat de klok slaat !... Alles !... Alles ! .. 

— Ja ! Ja !— Dezen staat van zaken kunt gij aanklagen ! 
Maar wat valt eraan te doen ? 

— Eraan te doen ? ... Eraan te deen ? . . . Allen de deur 
uit !... 

— Dat gaat zoo gemakkelijk niet !... 
— H o ! . . . Hadde men maar eenigszins het bewustzijn 

van hetgeen ons over het hoofd hangt !... Waren er maar 
enkelen die mijne gedachten deelden, het zou niet lang 
aanloopen. 

— Dat wil ik gelooven... Gij zoudt er kort spel mede 



— 93 — 

spelen ; maar gedenk wel dat de groote menigte steeds huilt 
met de wolven. 

De driftige jongeling moest bekennen dat dit waar was, 
en toch zou hij aanhouden, al stond hij alleen, gansch 
alleen. Zijn vader trachtte hem tot kalmte en gelatenheid te 
brengen, en hem te doen inzien dat hij tegen den stroom 
niet kon opgaan. 

— Het is nu eenmaal zoo, zei hij. Klacht en gejammer 
zal er niets aan veranderen. Breek u het hoofd niet, jongen, 
legen een arduinen muur. Gedenk het oude sprookje ; De 
strijd tusschen de aarden en de ijzeren kruik. 

— Het mag zijn wat het wil : Ik wil noch kan gemeen» 
hebben met dat volkje, was het vastbesloten antwoord. 

— En men zegt mij, vervolgde half lachende vader Ver-
vliet, dat gij op het punt zijt eene maatschappij op te rich-
ten, rechtstreeks tegen de Duitschers... 

— En waarom niet ? .. Zij hebben ook hunne maatschap-
pijen van allen aard. 

— Beproef dat niet, jongen, dat is een zeer gevaarlijk 
iets. Men zal iedereen tegen u opruien, men zal u voor den 
yek houden, en slagen zult ge toch niet. 

— Slagen? Maar het is alreeds gedaan, en het gaat 
goed. Overigens, ging hij schertsende voort, dat valt in den 
smaak der Antwerpenaren... Drie mannen samen : Eene 
maatschappij — een voorzitter, een schrijver, een schatbe-
waarder ... 

— Dat is belachelijk ! 
— Belachelijk ? . . . Het is zoo belachelijk niet als hunne 

maatschappij der Pangermanisten... 
— Pan.. .Pangermanisten ? stotterde Vervliet. Wat is 

dat nu ? . . . 
— Ik weet het zelf niet goed... Ook a] een soort van men-

schen, die met de Duitschers spannen... 
— Die met de Duitschers spannen ? ... 
— Naar ik hoor — doch ik ben er niet zeker van — droo-

Tïien die menschen van een overgrooten staat, die al de lan-
den zou vereenigen, welke onder elkaar eenige gelijkenis 
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hebben, hetzij onder opzicht van afkomst, van taal of wat 
het ook zij... 

— Maar dan zouden wij verdwijnen?... 
— Onvermijdelijk!... 
— En heeft dat volk hier ook zijne aanhangers ? 
— Men zegt het !... Sterk zijn zij niet ; maar zij bestaan. 
— Welke domme en onnoozele guiten !... Welke droeve 

vaderlanders !... 
Op dit oogenblik sloeg de klok het uur ; het was vrij laat 

geworden. 
Vervliet sprong verwonderd op en scheen verlegen en 

achterdochtig. 
— Luister eens, Arthur, wij zullen er nu niet verder over 

spreken. Rosina zal weldra daar zijn, en ik zou niet gaarne 
hebben dat zij bemerken kon dat wij over haar bezig zijn. 
Daarbij ik zal nooit eene beslissing nemen zonder uw broer 
geraadpleegd te hebben. 

— Gij zult wel doen, vader, stemde de jongeling welge-
moed toe ; want hij meende volle vertrouwen te mogen heb-
ben in de zienswijze van zijn ouderen broeder, zienswijze 
die — hij wist het — zich sedert eenigen tijd zeer gewijzigd 
had. 

— En indien hij er geen bezwaar in ziet, denk ik de zaak 
te laten voortgaan en mijne instemming tot eene echtver-
bintenis te mogen geven. 

Arthur antwoordde niet, en de vader, — braaf, ordente-
lijk man, die niet gaarne had dat eenig misverstand of 
vijandschap in de familie bestond — vroeg hem zoo lief 
mogelijk : 

— En dan hoop ik ook, jongen, dat gij Ludwig als een 
waren broeder zult ontvangen. 

Nog geen antwoord. 
— Niet waar ? . . . 
Na eene angstige poos vloeiden de volgende beleefde en 

besliste woorden over de bevende lippen van den jongeling : 
— Ik heb u niet gaarne te kwetsen, vader, dat weet ge. 

Laat mij dus toe daarover te zwijgen. 
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— Ta ! Ta ! Ta ! hernam Vervliet onmiddellijk. Toon u 
niet boozer dan gij inderdaad zijt. Er zijn er hier zoo velen 
die met Duitsche jongelingen en Duitsche meisjes gehuwd 
zijn. 

— Het is er niet te beter om. 
— En ik verneem niet dat daarom twist in de familie's 

ontstaat, integendeel. Overigens de naturalisatie is daar,... 
— Een schoon ding, zonder eenige beteekenis ! 
— En Ludwig zal Belg worden zooals de anderen. 
Ware het niet geweest uit eerbied voor zijn vader, Arthur 

zou voorzeker opgesprongen zijn en met dit voor hem zoo 
weinig beteekenend gezegde den spot gedreven hebben. 

— Onnoozel mensch ! was hij op het punt te zeggen ; 
doch hij weerhield zich. 

— En hier in Antwerpen zijn machtig veel genaturali-
seerden, menschen van overgroot aanzien... 

— Ik kan er niets aan doen, was het korte antwoord ; 
maar ik heb er geen het minste vertrouwen in. Naturalisatie 
is een uithangbord. Niets anders! . . . En daarbij een zeer 
gevaarlijk uithangbord... 

— Gij zijt een zonderlinge jongen ! 
— Ja ! Ja ! Al koek-koek eenen deeg ! riep hij uit. 
— Maar onder hen zijn menschen, die aan de stad en 

aan het land veel diensten bewijzen. 
— Dat is mogelijk !... Voor hun eigen belang voorzeker ! 

klonk het bitter en onbeschroomd. Men kan er over denken 
iWat men wil ; maar wat mij betreft : Geen uitstaans met 
hen !... Allen over de grens !... Dat is mijne leus !... 

Deze onverbiddelijke uitspraak trof diep den armen 
vader Vervliet, niet zoo zeer voor hetgeen het huwelijk zelf 
zijner dochter betrof, maar vooral voor de houding van 
zijnen zoon, ten opzichte van een machtig getal zijner stad-
genooten. Wat zou er van hem geworden, indien hij tegen 
den stroom opging}... Het viel niet te miskennen, de Duit-
sche huizen werden van dag tot dag machtiger ; hun invloed 
werd grooter en grooter, en in den handel was men wel ver-
plicht met hen om te gaan. Wanneer men die heeren noch 
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hooren, noch zien wilde, wanneer men hun den rug toe-
keerde, dan deed men zijne eigene belangen te kort, en dan 
was er ook geen plaats meer voor hen, die deze gedachten 
koesterden. 

Dit trachtte Vervliet zijnen zoon te doen verstaan. Hij 
sprak met diepe overtuiging ; hij mengde zijne redeneering 
met indrukwekkende woorden ; want volgens hem stond de 
gansche toekomst van zijnen geliefden Arthur op het spel. 

— Onnoozel, jongen... zoo eindigde hij. Onnoozel zou 
het zijn : Gansch alteen zoo storm te loopen tegen een 
machtig leger !... 

— Het kan zijn, vader, het kan zijn, was het kalme, 
stugge antwoord. Doch zoo ver is het nog niet... 

— En wat zult gij aanvangen } . . . 
— Alles aanvangen wat in onze macht is om den toe-

stand te doen veranderen... 
— Met het hoofd tegen den muur loopen en uw eigen 

verpletteren... Onervaren, dwaze jongensstreken!... 
— En wanneer het niet gaat. Liever dan die hoogver-

waten, trotsche vreemdelingen onder het oog te zien, liever 
dan onder den hiel van den stijf hoof digen, verfoeilijken 
Duitscher gedrukt te zijn, liever dan voor die indringers, die 
onderkruipers, die helsche, slaafsche platbroeken den nek 
te buigen, verlaat ik het land en ga eene schuilplaats zoeken 
in andere oorden, waar men vrij leven en handelen kan. 
ja ! Ja ! Ik neem nog liever de wijk naar Amerika !... Of 
waar het ook zij... 

Daarop eindigde het gesprek tusschen vader en zoon. 
Vervliet stond verstomd. Nog nooit had hij zijnen zoon 

zoo hooren spreken. 



VIII. 

T E OOSTENDE BIJ DEN PROFESSOR 

De geschiedenis van het Duitsche Rijk• — Vooruitzichten 
en verzuchtingen 

Aldemar Vervliet — de oudste zoon en ook het troetel-
kind van Vader Vervliet — was leeraar van geschiedenis 
aan het Atheneum van Oostende. Dit ambt vervulde hij 
sinds verscheidene jaren, ten genoege — én van de over-
heid én van de ouders, die hem hunne jonge, dartele kna-
pen toevertrouwden. 

Aldemar !... Zonderlinge naam !... Zoo weinig gebruike-
lijk in onze Vlaamsche gewesten. 

Het was eene gril van zijn peter, zijn ouden grootvader, 
een Rhetorijker van vroegere jaren, die den naam ergens 
in een verouderd tooneelstuk aangetroffen had. Dien naam 
moest het kind dragen. Zoo wilde het de stijfhoofdige man, 
ondanks den tegenstand der bedrukte moeder. 

Was de naam zonderling, daarom was het toch niet de 
jonge professor. Wel droeg hij eenigszins het kenmerk zijner 
ambtgenooten, maar hij was minder droog en stijf, meer 
gezellig. Ook had hij sinds lang de achting en de genegen-
heid zijner medeburgers gewonnen. Hij was welkom bij 
iedereen, bij hoog en laag, en had toegang tot de beste ge-
zelschappen. Aan uitnoodigingen ontbrak het niet ; het hing 
slechts van hem af eiken avondstond bij de eene of andere 
uitgelezen familie door te brengen. Zooals het zich gewoon-
lijk voordoet in eene niet al te sterk bevolkte stad, zijn de 
menschen, met eene bijzondere bediening of zending belast, 
op zeer korten tijd door iedereen gekend en ook door ieder-
een gewoonlijk naar waarde geschat. 
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Dit was ook het geval met leeraar Vervliet. Men had hem 
gewikt en gewogen ; hij viel in den smaak der bevolking, 
en meer dan een wilde zich van Mijnheer den Professor — 
zooals rnen hem bij uitstek noemde, alsof er geene andere 
waren -— van Mijnheer den Professor meester maken. 

Dit viel nochtans niet in den smaak van onzen jongen : 
Hij was uiterst beleefd en minzaam voor iedereen ; maar hij 
bedankte, voor zooveel de welvoeglijkheid het toeliet, voor 
de menigvuldige uitnoodigingen, die hem gedaan werden. 
Zijne studiën lieten het hem niet toe. Dit was zijne verschoo-
ning, en dit was ook zoo. Hij trachtte zich in zijn ambt te 
volmaken, en zich ten nutte te maken van zijne leerlingen 
en van zijne landgenooten. Van zijne landgenooten is mis-
schien wat veel gezegd ; doch wie weet waartoe zijne stu-
diën hem leiden zouden ! 

Veel minder dan in de andere badplaatsen onzer Vlaam-
sche kust, nestelden de Duitschers, gedurende het zomer-
j aargetij de, in de goede stad Oostende ; doch hier ook ver-
schenen zij langzamerhand, en de jonge professor, die den 
geest van navorsching had, hield die mannen nauwkeurig 
in het oog. Hunne handelwijze boezemde hem geen het 
minste vertrouwen in. Hunne nieuwsgierigheid, hunne op-
zoekingen schenen hem bedenkelijk. Daarbij ondervond hij 
dat hunne aanmatigingen, hun waanzin en hoogmoed van 
jaar tot jaar grooter en grooter werden. Daar moest iets ach-
ter schuilen : Hunne bedoelingen waren ongetwijfeld niet 
zuiver. 

Dit alles spoorde den jongeling aan dit volk nader te 
bestudeeren en zich hunne geschiedenis eigen te maken. 

Gedurende zijne jaarlijksche rusttijden deed hij verschil-
lende tochten in Duitschland, en verzamelde intusschentijd 
de noodige documenten, die hem toelaten zouden den 
handel en wandel van dat volk te leeren kennen. Van in-
borst en karakter was de professor gansch verschillend van 
zijn jongeren broeder Arthur. Hij was kalm en bedaard en 
streek slechts zijn oordeel dan na rijp overleg en diep be-
denken. Hij was vooringenomen tegen niemand, maar eens 
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zijn gedacht, zijn gevoelen gevormd, zou hij er voor niets 
ter wereld van afwijken. Zooals wij zegden, was hij de 
lieveling, het orakel van zijn vader. Nooit zou Vervliet iets 
van beteekenis aanvangen zonder zijnen professor — hij was 
fier op dien naam — te raadplegen. Dit was nu ook het 
geval voor de groote gebeurtenis, die in de familie moest 
plaats grijpen : Het huwelijk zijner dochter. 

Vervliet had zijnen zoon verwittigd ; hij meldde hem 
alleenlijk dat hij eenige dagen te Oostende zou komen door-
brengen, zonder meer. Dan zou hij natuurlijk den tijd 
hebben hem alles voor te leggen. 

Dat dit bezoek uiterst welkom was, hoeven wij niet te 
zeggen, want de jongen had zijnen vader buitengewoon lief. 
Met de grootste hartelijkheid, met de uitbundigste uitdruk-
king van kinderlijke gevoelens werd de vader door zijnen 
zoon ontvangen. 

Na eenige oogenblikken innige en liefdevolle uiting van 
de aandoeningen van hun hart kwam onmiddellijk de groote 
zaak aan de beurt. 

De professor fronste het gelaat. Deze zeer ernstige en 
gewichtige gebeurtenis scheen hem in het geheel niet te 
bevallen. 

— Ik wist niet dat de zaken zoo ver gevorderd waren, 
sprak hij. 

— Toch niet ! was het eenigszins bedeesd antwoord. 
De man had niet gedacht dat de aankondiging van dat 

voor hem natuurlijk nieuwsje zoo koel zou ontvangen 
worden. 

— Toch niet, zegt ge, vader? 
— Er is eene vraag ; doch geen antwoord. 
— Gelukkiglijk ! 
Dit enkel woord trof den armen Vervliet ongelooflijk diep 

aan het hart. Hij vond dus in zijnen zoon een bepaald 
tegenstander tegen een ontwerp, dat hem zoo heilzaam en 
wenschelijk scheen. En dit waarom ? 

Dit zou en wilde hij weten. 
— Hoor eens, jongen, sprak hij, ik voel en hoor dat gij 
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een hekel hebt tegen dat huwelijk. Om welke redenen?... 
Dat weet ik niet, maar zij moeten zeer gewichtig zijn. An-
ders zoudt gij zoo niet spreken. 

— Redenen, vader, redenen ? was het antwoord, dat 
zonder eenige aarzeling volgde. Ik ken er geene enkele 
Door en oneindig veel tegen. 

— Zoo !... Zoo !... 
— Vooreerst, ik ben in het geheel niet voor huwelijken 

met vreemden, en nog veel minder met Duitschers. 
— En nochtans... luidde 's mans onderbreking. 
— Ja ! Ja ! Ik weet het, menigvuldige huwelijken tus-

schen Belgen en Duitschers worden tegenwoordig voltrok-
ken ; maar ik beklaag het uit ganschen harte. Zij weten 
niet aan welke gevaren, aan welke bedroevende toestanden 
zij zich blootstellen. 

Vervliet trok verwonderd en onthutst de oogen open, 
zooveel te meer daar hij zeer goed wist dat zijn zoon, zulk 
ernstige jongen, voorzeker die droevige voorspellende woor-
den niet zou uitspreken, zoo hij niet ten diepste overtuigd 
was dat er gevaar dreigde. 

Anders zou hij hem toegeroepen hebben : 
-— Welk ongeluksvogel !... 
Ineens vroeg de professor : 
— En wie is de gelukkige ? Zijn naam ? Ik heb hem nog 

wel gehoord ; doch... 
— Zeker, zeker hebt gij hem gehoord. Een jong Duit-

scher, zooals er zoo velen zijn in Antwerpen, een bescher-
meling van Löwenstein ; een kerel die zijn weg zal maken... 
Ludwig Bodenheim... 

— Bodenheim!... Bodenheim!... herhaalde de zoon 
Vervliet bij zich zei ven. 

— Kent gij hem? 
— Ja en neen. Ik moet hem hier gezien hebben. 
— Hier in Oostende? 
— Zeker... Wacht eens !... Wacht eens !... 
De spreker bedacht zich een oogenblik en vervolgde 

welhaast : 
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— Ha ! Ik ben er ! Ik ben er !... Ik heb hem niet alleen-
lijk hier gezien, maar ook gehoord. Hij was niet alleen ; hij 
had een kameraad met zich, een zekeren Willem... 

— Willem Kraus? . . . 
—- Dat weet ik niet ; maar wat ik wel weet, dat is dat 

hun gezwets de aïgemeene aandacht trok en de menigvul-
dige wandelaars er ver vanaf waren hun gunstig gezind te 
zijn. 

— Dat verwondert mij. Ludwig is zeer terughoudend. 
Nooit te hoog of te laag.. . 

— Dat is mogelijk. Doch zijn kameraad is het niet. Zij 
kwamen van hoogerop. Zoo schreeuwde de uitbundige 
Willem. Uitbundig ! Dat mag ik zeggen ; want het is zoo. 
Zij kwamen van den Hoogen Bleker. Daar ging men eens 
een werk verrichten. Een zonderling ! zonderling werk. En 
men zou later zien. 

— Zij zijn er geweest, ik weet het. 
— Wat duivel willen zij met dien Hoogen Blekker aan-

vangen ? . . . Daar steekt iets achter ! 
— Eene wandeling van jonge lieden... 
— In het geheel niet !... In het geheel niet !... Volgens 

de praatziekte van Bodenheim's vriend en makker, die 
altijd het hooge woord voerde en zich voor niets geneerde, 
alsof hij hier de meester ware, kon het ding voor gansch 
iets anders dienen. Het kon deel uitmaken van hunne 
plannen... 

— Van hunne plannen? — 
— J a ! J a ! Van hunne plannen!. . . Maak u geene de 

minste begoocheling, beste vader... Wij leven op een 
vuurberg en vroeg of laat, waarschijnlijk in korten tijd, 
moet die uitbarsten... 

— Wat wilt gij zeggen ? 
— Dat wij ons zullen te verdedigen hebben tegen de 

veroveringszucht van Duitschland... 
— Een oorlog ? verschrikte de verstomde Vervliet. 
— Vast en zeker ! 
— Onmogelijk!. . . Volstrekt onmogelijk! 
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— Gave God dat ik mij bedroge!... Maar wij loopen 
het grootste gevaar... 

— Het kan niet zijn, riep de vader met de diepste over-
tuiging uit. De verdragen zijn daar... 

— De verdragen ? . . . 
— De verdragen, ja, ja !... Er bestaat wel een veete tus-

schen Duitschland en Frankrijk ; maar daarin hebben wij 
niets te zien. De groote mogendheden immers, daaronder 
begrepen het Duitsche Rijk, hebben onze onafhankelijk-
heid verzekerd en gewaarborgd... 

— Arme vader ! schuddebolde de professor en haalde 
de schouders op. Dat houdt geen stek !... Als het belang 
spreekt, zijn woorden en geschriften beloften in den wind. 

— Een eerlijk man heeft maar één woord. 
— Natuurlijk ! 
— En aan dat woord blijft hij trouw en zal hij nooit te 

kort komen. 
— Het is hard om zeggen, vader, maar de Duitschers 

— ik bedoel vooral hunne leiders — zijn geene eerlijke 
menschen, en hebben geen woord. 

— Professor!... Professor!... Hoe kunt gij zulke ge-
dachten koesteren ? . . . 

— De geschiedenis leert het mij. 
Vervliet stond gansch verbluft en wist niet meer wat 

antwoorden ! Hoe kon zijn zoon zoo spreken ! 
— Ja, ja, vervolgde deze na een oogenblik. Ik heb eene 

bijzondere studie gemaakt van de geschiedenis van dat volk 
en ik ben tot de overtuiging gekomen dat wij van hen niets 
goeds te verwachten hebben. Een dreigend gevaar hangt 
ons over het hoofd. Duitschland snakt naar uitbreiding ; 
het wil zijn meesterschap vestigen over de zee, en daarvoor 
behoeft het in bezit te zijn van België en Nederland. Alles 
bewijst het : Verschillige hunner uitstekendste mannen, 
die nooit weerlegd of tegengesproken werden, hebben deze 
gedachten in menigvuldige geschriften vooruitgezet. Het 
volk is ervan doordrongen ; het wacht slechts een gunstig 
oogenblik. 
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— Droevige vooruitzichten ! 
— Zooveel te meer, daar wij te doen hebben met een 

hooghartig, wreed volk, dat voor niets terugwijkt. 
— Daarin zoudt gij u kunnen bedriegen, professor, on-

derbrak Vader Vervliet met de beste trouw ter wereld. !k 
heb met hen steeds aangename en genoeglijke betrekkingen 
gehad, die nooit in iets gefaald hebben. 

— Dat had. misschien zijne redenen ; maar verschillige 
Duitsche schrijvers bevestigen het zelf. Zooals gij weet, 
bestaat het Duitsche Rijk uit verschillende bijeengebrachte 
staten. Pruisen is de belangrijkste en overheerscht al de 
anderen. De geest van den Pruis, die boos, wreedaardig en 
overheerschend is, evenals die zijner koningen en keizers 
— de Hoh 

enzollern — heeft zich langzamerhand van de 
gemoederen meester gemaakt en tegenwoordig meent en 
wil iedereen dat allen en alles voor hen buigen moet. 
Hunne heerschappij willen zij vestigen, met of zonder ge-
weld ; maar zonder aarzelen en zonder voor iets terug te 
wijken, wat het ook zij. Dit is de geest die thans allen 
bezielt, zonder uitzondering — de grooten als de kleinen. 
En wilt gij er de bewijzen van? . . . Ziehier hoe hunne Re-
geerders spreken, zonder eenige de minste opspraak in het 
land te verwekken. 

Hij ging naar zijne bibliotheek en las zijn vader voor : 
Toen, in 1900, het eerste contingent van het Duit-

sche leger ter Chineesche expeditie werd uitgezonden, 
richtte de Keizer tot zijne troepen de volgende toe-
spraak ' 

Als gij den vijand ontmoet, zult gij hem verslaan. 
Kwartier wordt niet gegeven, gevangenen worden niet 
gemaakt. Dat allen die in uwe handen vallen aan uwe 
genade zijn overgeleverd. Evenals de Hunnen zich 
duizend jaar geleden, onder aanvoering van Attila, 
eene reputatie verwierven die hen nog in de geschie-
denis doet voortleven, moge Duitschlands naam in 
China békend worden op eene wijze, die eiken Chinees 
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Voor goed dcri lust doet vergaart een Duitscher met den 
ne\ aan te zien. 

— Dat is een. 
Ziehier nu, volgens de meest vertrouwbare schrijvers, 

den geest die de Hohenzollerns bezielt. Vergeet niet, het 
zijn de hoofden van het rijk : 

Wij, Hohenzollerns, ontvingen onze kroon uit Gods 
hand alleen. In Mij daalde de Geest Gods neer. Ik. 
beschouw mijne taak cils mij uitsluitend door den 
Hemel opgedragen. Een iegelijk die mij Weerstreeft, 
zal ik verbrijzelen. Niets behoort in de wereld te 
worden beslist, zonder dat de Duitsche keizer er het 
laatste woord in spreekt• Hij die het oor leent aan 
de openbare meening, loopt gevaar het Staatsbelang 
ontzaglijk nadeel toe te brengen. Indien men zekere 
positie in de wereld bekleedt, moet men eer dupes 
maken dan vrienden. Voor Christelijke moraliteit is 
geen plaats in de wereld der politiek• Verdragen zijri 
slechts maskers, om diepere politieke doeleinden te 
Verbergen. Vergeet nooit, dat het Duitsche volk. van 
Gode uitverkoren werd. 

Macht is recht, en oorlog beslist wie gelijk heeft. 
Aan iederen jongeling, die zich bij een bierdrinkers-
en duellistenclub aansluit, zal de ware richting Voor 
zijn leven worden geopenbaard. Oorlog is per sé een 
goed ding. God zal er Voor waken, dat oorlog altijd 
weer terugkeert. De pogingen aangewend om den 
oorlog afgeschaft te krijgen, moeten niet slechts als 
dwaas worden gestempeld, maar ah beslist onzedelijk-
De vrede Van Europa is voor ons slechts bijzaak• An-
deren te zien lijden doet goed, het berokkenen Van 
lijden aan anderen doet nog meer goed. 

— Dit zijn de gevoelens der Hohenzollerns, koningen 
van Pruisen en sinds 1870 keizers van het machtige Duitsch-
land. 

—- Verschrikkelijk!... Verschrikkelijk! 
— En deze gevoelens worden gedeeld door de greleer-
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den, de schrijvers, de machtigen van het gansche land. Dat 
is het ongeluk. De stroom is daar : Niets zal hem tegen-
houden. Wilt gij verdere bewijzen?... Zij liggen voor de 
hand. Luister : 

Deutschland über alles. Ziedaar hunne leus! Zij 
moeten Europa oüerheerschen. Heer en meester zijn 
over de gansche wereld. 

De heerschappij, zegt een harer schrijvers, behoort 
aan Duitschland, omdat het een uitverkoren land is, 
een edel ras en het hem bijgevolg toekomt te handelen 
op zijne naburen, evenals het recht en plicht is voor 
elk mensch, met meerder geest en macht bezield, te 
werken op diegenen, minder begaafd en zwakke> die 
hem omringen. (Giesbrecht. ) 

— Een professor van de Hoogeschool van Berlijn, houdt 
zijne leerlingen voor : 

De nationale staat, degene die pocht op de hoogste 
cultuur, kan voor niets anders tot stand k°mcn dan om 
de andere staten te vernietigen. (Ad. Lasson.) 

— Hoe is het mogelijk dat een professor zulke schro-
melijke leerstelsels verkondige, en de Regeering hem zulks 
toelate ! riep Vervliet verontwaardigd uit. 

— Omdat zij het allen eens zijn. Ziehier het bewijs : 
Kleine staten hebben geen recht tot bestaan ; zij 

moeten door de machtige natiën opgeslorpt Worden. 
(Treitschke. ) 

— Welk onbeschofte en schaamtelooze kerel ! 
— Een hunner uitstekendste generaals, Von Bernhardi, 

gaf in het jaar Î91 1 een boek uit, waarvan ik u enkel de 
aanduiding van de hoofdstukken zal leeren kennen. Die 
zeggen meer dan genoeg : 

1° Het recht oorlog te Voeren. 
2° De plicht oorlog te Voeren. 
3° Wereldheerschappij oj verval. 
4° Karakter Van den toekomenden oorlog. 
5° De aanstaande zeeoorlog. 
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6° Politieke en jinancieele voorbereiding van den 
oorlog. 

— Wat dunkt u over dit alles ? 
Vervliet stond verstomd en kon niet antwoorden. 
—- Hoor nu, ging de jongeling zonder eenige onderbre-

king voort, het oordeel van eenige hunner meest gekende 
mannen : 

De oorlog is een der elementen, door God gevestigd. 
(Von Moltke.) 

De oorlog is de natuurlijke toestand Van de mensch-
heid. (Bismarck.) 

De kwestie te weten Waar recht is, \an slechts door 
den oorlog beslist worden. (Treitschke.) 

Er is geene wet voor de Staten onder elkander. 
(Lasson. ) 

Gevoel en bekommering voor recht en menschlie-
vendheid zijn zwakheden. (Bismarck.) 

— Afschuwelijk!.. . Recht afschuwelijk zijn deze afgrij-
selijke leerstelsels ! 

— Deze aanhalingen zou ik kunnen vermenigvuldigen ; 
doch dit za) overbodig zijn, De Kroonprins zelf schreef een 
boek : Duitschland onder de ivapens ; meer andere werken 
en artikels van dien aard zagen het licht, — en dit geschied-
de zonder eenige bestrijding van wie het ook zij. Men vraagt 
zich af of zij allen eens zijn en reikhalzen naar hetzelfde 
doel ? 

— Onbegrijpelijk ! schuddebolde Vervliet. 
— Eene enkele mededeeling nog. In het jaar 1870 

schreef een zekere heer Niemann in het wijdverspreide tijd-
schrift Uebzr Land und Meer, eene studie over het onbe-
minde Duitschland. Dat heerschap kon niet begrijpen dat 
andere landen meer genegenheid hadden voor Frankrijk 
dan voor zijn geboortegrond, het brave, goedige, recht-
vaardige Duitschland. Met veel overmoed stortte hij zijne 
verzuchtingen uit, doch eindigde met de volgende bedrei-
ging : 

't Is met de volkeren als met de individuen : v)ien 
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men nooit gevreesd heeft, die zal nooit bemind wor-
den. 

— Zoo is het juist. Met de deugd komt men er niet in 
dit ondermaansche ; zet haar overboord ! Brutaliseer, sla 
en beroof uwe buren, en hunne vereering en liefde zal u 
geworden. Maar geven wij Herr Niemann verder het woord: 

Welke leering moet Duitschland uit dat alles trek-
ken ? Vooreerst, dat het onhandig is al te vredelievend 
te schijnen en dat het niet goed is te rechtvaardig te 
zijn... De naburen, die onze liefde Voor den vrede niet 
deelen, noch onzen rechtvaardigheidszin bezitten, 
zullen ons slechts respecteeren als zij ons vreezen... 
Wij moeten bewijzen van onze macht geven, niet van 
onzen zieleadel, niet van onze oprechtheid. Die eigen-
schappen zullen slechts gewaardeerd Worden in een 
machtig Duitschland. Ontnemen wij dus onzen rijken 
en aanmatigenden buurman zijne schoone provinciën 
in die mate als het ons 't üoordeeligst is ! Dat is de 
eenige verstandige politiek• Als de naam van Duitsch-
land omstraald zal zijn door den glans van het oude 
Duitsche Keizerrijk, wanneer de rijkdommen van Cen-
traal-Europa ons zullen toevloeien, dan zullen de sym-
pathie en de liefde onzer naburen ongevraagd ons deel 
zijn. 

De arme, goedige Vervliet stond, verstomd bij het hooren 
van al die roekelooze en geweldige aanmatigingen. 

— Hebben die mannen dan alle gevoel van recht en 
rede verloren ? zuchtte hij. 

— Voeg daarbij dat zij zich voorgeven als zendelingen 
Goda, vervolgde de professor. Hoor ! De Keizer spreekt : 

God heeft ons geschapen om de wereld te bescha-
ven... Ik ben het Werktuig van den Allerhoogste. Ik 
ben zijn zwaard, zijn vertegenwoordiger. 

Onze God zou zoovele bezorgdheid voor het Duit-
sche Vaderland niet gehad hebben, indien hij het niet 
üoor groote doeleinden bestemde. God heeft ons ge-
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schapen om de wereld te beschaven. ( O p r o e p bij het 
vertrek naar Tanger.) 

— Bij de ontvangst van den eêldom van Brandenburg, 
zei dezelfde Keizer, Willem II : 

Ik zie in het mij beërfde land en Volk een schat, die 
mij door God toevertrouwd is, alsook eene verplich-
ting dien schat te Vergrooten, zooals het gezegd Wordt 
in den Bijbel. 

— Meerder zulke spreuken vloeiden uit den Keizerlijken 
mond, en uit dien zijner volgelingen en aanhangers ; maar 
het zou vervelend zijn ze verder te melden. Ik wil er noch-
tans het oordeel bijvoegen van een protestantschen herder : 

De zending Van Duitschland is het menschdom te 
kruisigen. Bijgevolg is het plicht voor de Duitsche sol-
daten onbarmhartig te slaan. Zij moeten dooden ; zij 
moeten branden ; zij moeten Verwoesten. (Fritz Phi-
lippi.) 

— Genoeg, professor ! Genoeg ! Hoe is het mogelijk den 
naam van God zoo schandelijk te gebruiken ! 

— Het is immer en altijd hetzelfde : God en hunne zen-
ding !... En zij vreezen niet den goeden God te verschal-
ken door hunne leugens en bedrog, door hunne schijnhei-
ligheid en geweldenarijen !... De geschiedenis roept wraak 
over hen, en zij beweren Gods volk te zijn ! 

— Hunne geschiedenis wenschte ik wel te kennen, sprak 
biddend de bejaarde en goede man, die als uit een droom 
ontwaakte, zoo zeer was hij door de onthullingen van zijnen 
zoon getroffen en tot in het diepste van zijn hart geraakt. 

— Die zal ik u zooveel mogelijk voorleggen, wees ge-
rust. Doch vandaag niet, morgen. Nu ontbreekt de tijd. 
Maar, vooraleer verder te gaan, dunkt het u nu ook niet, 
beste vader, dat wij gevaar loopen?.. . Dat er tienmaal, 
honderdmaal aan te denken valt, vooraleer tot eene veree-
niging met zulk volk over te gaan ? . . . !k zeg het u met de 
diepste overtuiging : Ik heb schrik voor ons land !... En ik 
schrik en beef voor onze arme Rosina, en voor hetï lot, dat 
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ons te wachten staat, indien zij zich ooit met een Duitscher 
vereenige !... 

Een antwoord, de minste uiting bleef onderwege. De 
onthullingen van zijnen zoon hadden het gemoed van den 
braven man te zeer geschokt. Hij was in droevige gedach-
ten verzonken, die hem uitermate pijnigden. Hij reikte de 
hand aan zijnen zoon en zuchtte : 

— Wij zullen de toekomst afwachten ! 

's Anderdaags in den namiddag stapten onze vrienden 
van den dijk naar het strand, zoo dicht mogelijk bij de zee. 

Het was een schoon, helder weder. Geen windje bewoog 
zich, en de zee was zoo kalm dat nauwelijks het geruisch 
der baren hunne ooren trof. Lieflijke, aangename, eentonige 
muziek, die zoo zacht en aandoenlijk hart en ziele streelt. 

Onder dien indruk stapten zij een oogenblik zwijgend 
voort in de richting van Breedene en Den Haan. 

Eindelijk onderbrak Vader Vervliet de stilte. 
— Hier zijn wij op ons vrij en kunnen wij gerust over 

alles spreken, zei hij. 
— Ik zal u met genoegen de vrucht mijner studiën me-

dedeelen, antwoordde de jongeling ; doch ik moet u eerst 
en vooral doen opmerken, vader, dat ik vroeger een vurige 
aanhanger was van het Duitsche volk. Ik bewonderde 
hunne inrichtingen, hunnen vooruitgang onder alle gebied. 
Kunst en wetenschap bloeiden er evenals hun handel, die 
te lande en ter zee zulke snelle uitbreiding genomen heeft. 
Sinds jaren en jaren bezaten zij het verplichtend onderwijs, 
en werden de kinderen opgeleid tot bekwame en werkzame 
jongens, die zich verspreidden in al de gewesten der wereld. 
Zij gingen met reuzenstappen vooruit en in hun voorspoed 
zag ik een waarborg voor ons eigen bestaan. Na alles, dacht 
ik — en velen deelden mijne meening — bevinden wij ons 
nu tusschen twee reuzen. De eene heeft ons lief en de an-
dere zou ons gaarne hebben ; maar zij zullen het elkaar 
beletten : Hun belang eischt het. Dit was mijn gedacht, 
mijne diepste overtuiging, en deze wordt nog gedeeld door 
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een oneindig getal onzer landgenooten. Weinigen zien 
klaar, en onder deze bevindt ziek onze Arthur. 

— Arthur? 
— Zeker ! Hoe het komt, weet ik niet : Het is bij hem 

gelijk eene ingeving, eene openbaring geweest. Gij zult u 
herinneren, vader, dat wij samen meer dan eens over dit 
alles gesproken en geredetwist hebben. Ik kon niet verdra-
gen dat hij zoo anti-Duitsch was. Ik lachte en spotte er-
mede ; doch nu moet ik bekennen dat hij gelijk had. 

— Geli jk?. . . Arthur?. . . 
— Ja ! Ja ! Hij voelde waar de schoen ons praamt. En 

wij allen lieten ons door den schijn misleiden. Gewoonlijk 
zacht als lammekens hier in onze streken, bleven ons hunne 
heerschzucht, hun overmoed, hunne barschheid onbekend. 
Men moet ze van dichtbij zien, om ze te kunnen beoordee-
len ; men moet met hen leven en met hen omgaan. Dit was 
het geval voor Arthur in de bureelen, en dit was het geval 
voor mij in hun eigen land. Zooals u bekend is, vader, heb 
ik in Duitschland veel gereisd, en heb terzelfdertijd ook de 
geschiedenis van het Duitsche volk bestudeerd. Ziehier nu 
wat ik zooal bij mijne navorschingen ontdekt en kunnen 
vaststellen heb. 

En nu wees de jongeling erop dat het rijk der Hohenzol-
lern aanvang nam op het einde der XIV e of het begin der 
X V e eeuw. Om dat tijdstip was een zeker ridder Frederik 
von Hohenzollerm herkomstig van de Juragewesten, Mark-
graaf van Nurenberg. Aan den Duitschen keizer Sigismond, 
die gebrek aan geld had, leende hij eene som van 100.000 
gouden gulden en kreeg als waarborg het uitgestrekte, on-
vruchtbare Markgraafschap Brandeburg, dat voor hoofd-
plaats had Berlijn, en Potsdam voor gewone verblijfplaats. 
Frederik gedroeg er zich als een volkomen meester, trok te 
velde tegen al de edelheeren van de gansche streek, die 
zich tegen zijn overweldigend gezag verzetten, en bekwam 
eindelijk van Keizer Sigismond, mits een nieuw voorschot 
van 50.000 gulden, het volkomen bezit van Brandeburg 
als erf lijk leen, met den titel van Elector. 
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De regeering zijner opvolgers was gekenmerkt door bloe-
dige oorlogen, zoowel tegen de Keizerlijken als tegen de 
Zweden. 

In het begin der volgende eeuw had deze kleine, onbe-
langrijke staat zulkdanige uitbreiding genomen dat Frede-
rik Willem, de Groot-Elector, niet alleen den titel voerde 
van soeverein van Berlijn, maar ook dien van Hertog van 
Pruisen en van Kleef, van Prins van Pomeranië, Burggraaf 
van Nuremburg, Markgraaf van Brandeburg, enz., enz. 
(Î640-1688). 

Eindelijk vond een der opvolgers, opgeblazen van hoo-
vaardij en glorie, dat al deze titels zoo geen waarde hadden 
als die van koning. Hij — Frederik III — haakte met vurig 
verlangen naar de koninklijke kroon, en hij eindigde met 
zich zeiven als koning uit te roepen te Koenigsburg, onder 
den naam van Frederik, eersten koning van Pruisen ( 1688-
1713). Hij was de grootvader van Frederik den Groote. 

— Maar al die mannen zijn dus niets anders dan een 
hoop vrijbuiters en overweldigers, riep Vervliet met ver-
ontwaardiging uit. 

— Zooals ge zegt, vader. 
— Eene echte rooversbende, vol berekening en vooruit-

zicht. Dat kan niet anders ! 
— Hoor en zie, vervolgde de jongeling, wat een gekend 

schrijver ( 1 ) zegt over de Hohenzollern. 
Hij haalde een boekje uit den zak, dat zij samen door-

bladerden. Uit dat boekje leerde Vader Vervliet : 
Dat, gedurende langen, langen tijd de Hohenzol-

lern de leenheeren waren van den Keizer ; 
Dat zij ten opzichte der Habsburgers zeer kleine 

mannekens waren ; 
Dat hun gebied zeer arm was ; 
Dat zij steeds haakten naar uitbreiding Van hun gezag 

en dat zij daarom onophoudelijk hunne legermacht 
Versterkten, a Alles ! Alles voor het leger ƒ» was 

1) Granger. — Petite histoire universelle. — Paris, Hachette & C°. 



— 112 — 

hunne leus. Van den oorsprong zijner grootheid had 
dus de Pruisische Staat een militair \arakter. 

En dat hijgevolg de bestendige droom dier over-
heerschers was zich van bijna gansch Duitschland 
meester te malien, en dat zij, om hun doel te bereiden, 
Voor niets, niets terug welden. 

— Komen wij nu tot Frederik den Groote, sprak verder 
de professor ; vorst, die regeerde van 1740 tot 1786. Luis-
ter, ik lees u voor : 

Frederik de Groote Was een vorst Vol genie. Echt 
Hohenzollern door zijne geneigdheid tot spaarzaam-
heid, die zich tot de gierigheid uitstrekte, zijne liejde 
en drijt tot het Werk, zijne ongelooflijke bedrijvigheid, 
zijne volstrekte gehechtheid aan de belangen en de 
grootheid van den Staat, zoo was hij het ook door de 
droogheid van zijn hart, door zijne hardheid, zijne 
Verachting voor elke nauwgezetheid, de onverschillige 
schijnheiligheid zijner politieke leerstelsels. « Men 
neemt wat men kan))> zeide hij. a Men heeft nooit 
ongelijk, wanneer men niet verplicht is het terug te 
geven. » 

— Hij had nog meer andere zulke spreuken, en merk 
goed op dat hij die in het werk stelde. Ziehier : 

(( Als ik i^ts Wil hebben, ik neem het ». Dan : « Ik 
geef mijne regimenten het bevel vooruit te trekken. 
Mijne diplomaten zullen wel de noodzakelijke redenen 
Vinden om mijne daden te verrechtvaardigen. » 

— De man legde het stelsel in het werk van : 
(( Het recht van den sterhjte » en de spreuk •' « Ver-

overd goed behoort den overwinnaar ». 
— Dat hij van slechte trouw was, hoeft geen bewijs. 

Ziehier een enkelen trek uit zijn leven : 
Bij de troonsbeklimming van Maria-Theresia als 

Keizerin Van Oostenrijk, betoonde hij deze vorstin de 
grootste Vriendschap. Plechtig waarborgde hij haar het 
Volle bezit harer staten. Intusschentijd bracht hij in het 
geheim een talrijk leger te been en ontnam de goede 
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vrouw eene harer schoonste provinciën . . Silesia. Een 
weinig later werd een deel van Polen insgelijks de 
prooi van den groot en F rederij. 

Bij zijn afsterven ( 1786) was het vergrootte en ver-
rijkte Pruisen een der sterkste staten van Europa. Het 
telde niet minder dan 6.000.000 inwoners, voor dat 
tijdstip betrekkelijk groot getal. Zijne legermacht be-
liep tot 150.000 man. 

— Dat was nog een grooter roover dan al de anderen ! 
bromde Vader Vervliet. 

— En zijne opvolgers waren het niet minder. Dat is 
voorwaar buiten allen twijfel. 

En de jongeling ging voort : 
— Gij weet, vader, wat in de laatste eeuw gebeurde. De 

droom der Pruisische Vorsten was het gansche Duitschland 
onder hunnen scepter te vereenigen. Geene middelen lieten 
zij onbeproefd, en zij slaagden. Breedvoerig wil ik daarover 
niet uitweiden. Het zij genoeg u te melden dat zij daarvoor 
de noodige maatregelen namen, dat zij wel soms in hunne 
pogingen mislukten ; maar dat zij zich onophoudelijk en 
onder alle opzichten versterkten om hun doel te bereiken. 
Eindelijk kwam de groote man, Willem — eenige jaren 
later als Keizer gekroond — die in Î 858 het bestuur in han-
den nam. Het was weer een echt Hohenzollern, zegt onze 
geschiedschrijver. Als karakter kan men hem gemakkelijk 
vergelijken aan de grondleggers van het rijk, Frederik-
Willem en Frederik den Groote. Evenals bij hen, was de 
keus der middelen hem onverschillig. Noch nauwgezetheid, 
noch hartsgevoel leidden hem ; volgens zijne meening kre-
gen alle groote kwestiën en geschillen slechts hunne oplos-
sing, niet door bepleitingen of redevoeringen, maar door 
oorlog — door Staal en Bloed. Hij had nietsl anders in het 
oog dan de grootheid van zijn land, van Pruisen. Hij werd 
krachtig medegeholpen door den beruchten Bismarck, die 
in 1862 eerste minister werd en onder alle opzichten de 
gedachten van zijn meester deelde. Geholpen door Moltke 
richtten zij het leger in op een anderen voet en verdubbel-
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den zijne sterkte. Als zij gereed waren, niet meer geaar-
zeld, vooruit : Drie oorlogen in zes jaar. In 1864 palmden 
zij een deel van Denemarken in, Schleswig-Holstein. In 
1866 deden zij Oostenrijk den oorlog aan. Bismarck zegde : 
« Er is geene plaats voor twee in Duitschland ; de eene of 
de andere moet buigen ». Dus, de invloed van Oostenrijk 
vernietigd. Het vonnis was geveld ; de uitvoering had 
plaats. Het keizerlijk leger werd verslagen en het gezag van 
Pruisen gevestigd. Kleine en groote staten, alles wat nog 
bestond, werd opgeslorpt en onder den scepter van Willem 
vereenigd. In 1870 barstte de oorlog uit tegen Frankrijk. 
De Franschen konden hunne vijanden niet weerstaan : 
Overrompeld, moesten zij een schandelijken vrede sluiten. 
De Duitschers ontnamen hun twee provinciën : Elzas en 
Lorreinen. Buiten dit grievend en bloedend verlies, betaalde 
Frankrijk eene krijgsbelasting van vijf milliards aan den 
overwinnaar. Na deze gebeurtenissen werd door de veree-
nigde Duitsche prinsen de koning van Pruisen tot Keizer 
uitgeroepen, onder den titel van Willem 1, Keizer van 
Duitschland. Sinds dien tijd heerscht er vrede in Europa ; 
maar het Vuur smeult onder de asch. Thans regeert in 
Duitschland de kleinzoon van den veroveraar, Willem II. 
Hij en zijne omgeving, die van macht en uitbreiding droo-
men, gebieden — en het volk gehoorzaamt. Zijn land heeft 
tegenwoordig eene bevolking van minstens zeventig mil-
joen inwoners, en hij bezit een leger en krijgsinrichtingen, 
machtig genoeg om geheel Europa te verslaan. Wat moet 
er van dat alles geworden ? 

Zij bleven een tijd sprakeloos, en dan schuddebolde de 
vader en zei als bij zich zeiven : 

— Dat wordt bedenkelijk !... Erg bedenkelijk ! 
— Ongetwijfeld!,.. Ongetwijfeld!... Niets goeds staat 

ons te wachten. 
— Maar, sprak Vervliet en hief het hoofd op. Hoe komt 

het toch dat men de hoofden der menschen zoo op hol bren-
gen en om zoo te zeggen de gedachte van gansche bevol-
kingen hervormen kan ? . . . Ik heb in vroegere jaren een deel 
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van Duitschland bezocht ; ik heb onder andere de Rhijn-
provinciën doorloopen, en daar heb ik eene bevolking aan-
getroffen, braaf en goed, en in het geheel niet oorlogzuch-
tig. Hoe is het mogelijk dat alles zoo ineens verandere ? 

— Niet ineens, langzaam, doch zeker. Evenals eene 
besmettelijke ziekte, zet de zucht tot aanzien, tot macht, tot 
overheersching, zich voort van de eene streek tot de andere 
en maakt zich van allen meester. De Pruisische geest, de 
geest der hooghartige Hohenzollern is langzamerhand door-
gedrongen tot de gansche bevolking. Daarenboven de ge-
moederen, geprikkeld door allerlei leerstelsels en droomen 
van grootheid en uitbreiding, raken stillekens aan in bewe-
ging en worden weldra besmet met hetgeen ik eene verder-
felijke ziekte noemen zal. Voeg daarbij hunne opleiding in 
de scholen, hun, zooals ik u reeds zegde : « Deutsch-
land ueber alles » , hunne gezangen, zooals : « H^ass ist das 
Deutsche Vaterland », en gij zult begrijpen welken invloed 
dit alles op hoofd en hart uitoefenen moet. Ziehier overi-
gens een nieuw voorbeeld van hunne onophoudelijke en 
onvermoeibare werkzaamheid om den braven, stillen vo lks-
zin in roering te brengen : Vóór jaren en jaren verscheen in 
Duitschland een boekje over Aardrijkskunde, en beleefde 
verschillige uitgaven ( 1 ) . Het werd geschreven door twee 
professors (Dr. Daniel, Dr. Kirchhof) van de hoogeschool 
van Halle. Onder de rubrieken : Deuischland (bl. 90) en 
Deutsche Ausslànder (bl. 17) worden de volgende landen 
opgegeven : BELGIË, Nederland, Denemarken, Luxem-
burg, Zwitserland en het Groothertogdom Lichtenstein. 
En dit waarom ? . . . De reden wordt door die twee geleerde 
en gezaghebbende koppen opgegeven : 

Eerstens, omdat die landen grootendeels binnen de 
natuurlijke grenzen van Duitschland zijn gelegen ; 
tweedens, omdat zij, met geringe uitzonderingen, tot 
het oude Duitsche rijk behoorden ; ten deele ook, 
dewijl zij. tot op 1866, in de Duitsche confederatie 
waren inbegrepen. 

1) I/eitfadea für den Unterricht in der G-eographie. 
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-— Hieruit valt dus te zien, dat dit een bijzonder koele 
geografische en historische annexatie van zes vreemde lan-
den is. Dit is meer dan duidelijk, vader, en aan de uitvoe-
ring mogen wij ons verwachten. Dat lijdt geen den minsten 
twijfel. 

Gan8ch bedrukt en moedeloos blikte Vervliet ten gronde. 
Na eene wijl zuchtte hij : 

— Welke toekomst, lieve Hemel!. . . Welke toekomst! 
— Gij ziet dus wel, vader, dat ik niets overdrijf en wij 

ons a.an het ergste mogen verwachten. 
De goede man antwoordde niet meer en bleef langen tijd 

in diepe gedachten verslonden. De jongeling eerbiedigde 
dit stilzwijgen. 

— En zeggen dat wij onmachtig zijn, volkomen on-
machtig ! rolde het eindelijk over de lippen van den 
grijsaard. Hadden wij nog een leger van eenig aanzien !... 
Misschien !... Misschien !... 

— Zou men ons tijdelijk gerust laten ! 
— Maar nu ? . . . Nu ?. . . Te laat, vrees ik, te laat !... Onze 

slaperigheid, onze onbewustheid zullen onze straf zijn!... 
Hadden wij dan toch naar de woorden van onzen ouden, 
wijzen Koning geluisterd !... Ik was er, toen hij te Brugge 
bij de onthulling van de standbeelden van Breydel en De 
Coninck, zijnen oproep tot het volk richtte. Welke geest-
drift !... Welke geestdrift !... En niets werd er gedaan ! In 
volle rust, als onbezonnen, leven wij op een vuurberg, die 
ons voorzeker verslinden zal... Hadden wij Hem aanhoord, 
den Man, die Duitschland goed kennen moest ! Hij immers 
was ook van Duitschen bloede en voelde beter en dieper de 
zienswijze en de verlangens zijner oude stamgenooten !... 
Hadden wij !... Hadden wij !... 

— Ja, hadden wij !... Hadden wij !... 
Zij bezagen ondervragend elkander en bleven het ant-

woord schuldig. 
Eindelijk ontsnapte het langzaam, bijna onhoorbaar, de 

lippen van den eene : 
— De politiek !... De ellendige politiek !... 
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— Armzalig! . . . Armzalig! . . . En ongelukkiglijk onher-
stelbaar, zuchtte de andere. 

Het gesprek liep ten einde. Zij stapten langen, langen 
tijd sprakeloos langshenen de duinen en de zachtruischen-
de zee... 

Eenige dagen later keerde Vader Vervliet naar Antwer-
pen terug, zonder eenige beslissing genomen te hebben. 
Nog menigmaal had hij de zaak met zijn oudsten zoon 
besproken, het mee en tegen gewikt en gewogen, maar uit-
spraak doen dierf hij niet. De beweegredenen, hem door 
den professor voorgelegd, hadden zijn gemoed te diep ge-
schokt en van een anderen kant jonge lieden, vurige harten 
die elkaar liefhebben en elkaar innig verkleefd zijn, dwars-
boomen en voor eeuwig scheiden, dat wilde en kon hij ook 
niet. Hij wankelde meer en meer en bleef besluiteloos. 

In afwachting zou hij trachten tijd te winnen en alle ver-
dere schikkingen zooveel mogelijk op de lange baan schui-
ven. 

Er was geen haast bij : Men kon wachten ! 



I X . 

NOG BIJ DE GRAVIN 

Ontvangsten op ontvangsten volgden bij de Gravin. Bijna 
ging geen dag voorbij, zonder dat de eene of andere Koog-
geplaatste persoon — al of niet Duitscher, genaturaliseerd 
of echt Antwerpenaar — zijne hulde kwam bewijzen aan 
de Hoogedele Dame. 

Hare salons stonden open voor eenieder, niet alleen voor 
mannen van aanzien en gezag, maar ook voor minderen, 
wier gevoelens zij wenschte te leeren kennen. Door hare 
menigvuldige betrekkingen kon zij dezen veel diensten 
bewijzen, en verwierf daardoor op korten tijd hunne gene-
genheid en hun vertrouwen. 

De geëerde Mevrouw zegde zelf niet veel ; maar hoorde 
niet te minder. Zij wist het gesprek zoo te leiden dat zij ter 
kennis kwam van alles, en weldra op.de hoogte was van de 
gevoelens der bevolking. De Duitsche geest verspreidde 
zich meer en meer. Zoo meende zij ten minste, en zij liet 
geene gelegenheid voorbijgaan zonder er aan mede te wer-
ken. Nooit trachtte zij hare meening aan anderen op te 
dringen, dat was hare zending niet. Door zachtheid en be-
hendigheid zou zij v/el haar doel bereiken. Een echt mol-
lenwer\ verrichtte zij, en degenen, die haar omringden, 
merkten het niet. Was zij hier terughoudend en weinig 
geneigd tot uitgelatenheid en mededeeling, dan was dit in 
het geheel niet zoo voor degenen, die zij diende. Haar Kei-
zer, voor wien zij leefde, voor wien heur hart ontvlamde, 
werd regelmatig op de hoogte gesteld van den toestand der 
gemoederen van de brave Antwerpenaren, en van al de ge-
beurtenissen van eenige beteekenis, die zich in onze aan-
zienlijke en machtige stad en hare haven voordeden. 
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Tweemaal in de week was het te haren huize groote ver-
gadering. Dan verschenen de leiders der kolonie en eenige 
uitverkorenen, alsook de Oud-Duitschers — en onder hen 
de genaturaliseerden van vader tot zoon, die het met hun 
aangenomen Vaderland goed meenden en met volle recht 
het burgerschap onzer stad waardig waren. Zooals wij reeds 
zegden, bewezen die mannen groote diensten aan het land 
van hunne keus, en sommigen hunner afstammelingen 
bekleedden alreeds hooge plaatsen in de verschillige bestu-
ren en in het leger. 

Het waren dus niet allen « Rietmever's », alhoewel er 
van deze soort oneindig veel tusschen liepen. Ze goed on-
derscheiden was erg moeilijk ; maar de menschen met door-
zicht en ondervinding vermoedden en wisten het wel. 

Voeg daarbij die .Antwerpenaren, welke er eer op stelden 
en wier belang het was bij de Gravin en hare landgenooten 
ontvangen te worden, en gij hebt het gezelschap volledig. 
Het waren vooral kooplieden, die hier de kroon spanden, 
mannen uit alle gewesten en die slechts voor hunne ((zaken» 
leefden. Al het overige was van geeneri tel. Business en 
Money was alles. Zaken en geld, ja ! Zij kenden niets an-
ders. En zoo eng van hart en geest waren sommigen onder 
hen dat zij een hekel hadden tegen elkaar en het in hunne 
gesprekken, zonder omzien, en zelfs tegen alle betamelijk-
heid, lieten doorstralen en zonder barmhartigheid lieten 
gevoelen. Niet alleen namen zij elke gelegenheid bij der 
hand, maar zij zochten en verwekten die. 

Wat mededinging en eigenbelang kunnen teweegbren-
gen ! 

Sedert het geval Oppenhaus, waarover wij in een vorig 
hoofdstuk spraken, was men omzichtiger geworden in zijne 
gesprekken. Oppenhaus was op de vergaderingen niet meer 
verschenen en anderen, die begonnen klaar te zien, hadden 
zijn voorbeeld gevolgd. 

In het voorbijgaan gezegd : een schrikkelijk jachtongeval 
had den armen Oppenhaus getroffen : De man had er het 
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leven bij gelaten. De zaak had nog al ophef gemaakt, doek 
was zonder gevolg gebleven. 

— Ter eeniger vertroosting, zei de groote leider tot zijne 
getrouwen : Het is een verrader te minder. 

Wanneer het gezelschap gemengd en om zoo te zeggen 
volledig was, hield men zich vooral bezig met het behande-
len van algemeene zaken, behandeling, waaraan ieder deel-
nemen kon, zonder eenigen argwaan te verwekken. 

Dit was een tijdverdrijf, waaraan onze vurige Duitschers 
zich moesten onderwerpen ; maar, wanneer het huizeden 
Vrij ivas, wanneer zij onder hen waren, allen landgenooten 
en vertrouwden, dan ging het er op los, dan gaven zij hun 
hartekens lust. 

Ondertusschen wachtten zij, soms wel ongeduldig, maar 
toch omzichtig. Zij mochten de niet-overtuigden noch ver-
jagen, noch achterdochtig maken. Ze stillekens aan ver-
schalken en tot zich trachten te brengen : dat was hun doel 
en daaraan bleven zii niet te kort. Zij hadden hun tijd ; zij 
konden wachten. 

Zoo bracht, op zekeren avond, de jeugdige Bodenheim 
de opmerkingen ter sprake, die hem door zijn toekomenden 
schoonvader gemaakt waren. Hij kon niet begrijpen waar-
om zij, Duitschers, meerder aangespannen zijn met de 
hoogere klassen der Antwerpsche bevolking r waar alles 
Franse h is wat de klok slaat, dan met de echt oude burgerij, 
die aan het gebruik harer taal getrouw blijft. 

— Wat is dat nu ? vroeg koopman Del Ange en richtte 
ziine sterke en doordringende blikken op den spreker. 

— Ja, dat begrijp ik evenmin als onze vriend Ludwig, 
luidde het van een anderen kant . 

— Met die onnoozelheden moet gij uw hoofd niet bre-
ken, hernam driftig de eerste spreker. Het is de moeite niet 
waard er zelfs een oogenblik aan te denken. 

—- Onnoozelheden? 
— J a ! J a ! . . . Meer dan onnoozelheden!... Ik noem het 

— verschoon mij — een hoop met ellendige vodderijen !... 
De man was zeer zenuwachtig geworden, juist als iemand, 
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wien onaangename gewaarwordingen bijgebleven waren 
van vroegere besprekingen en hevige redetwisten. Hetgeen 
hem nog meer prikkelde was de tegenkanting, die hij ont-
moette bij bankier Van der Grvp, die zich nochtans bepaal-
de met te zeggen dat, volgens hem, Vader Vervliet, en zijn 
orgaan, Ludwig Bodenheim, gelijk hadden. 

— Dat is — vergeef mij -— ook a! een onnoozelaar ! 
spotte de verstoorde en grammoedige koopman. Wat wil 
hij zich met zulke zaken bemoeien !... 

— Zoo !... Zoo, heer De! Ange ! vloog Ludwig op. Gij 
zijt wel streng en vermetel in uwe beoordeeling!... Met 
uwe toelating, wil ik u doen opmerken dat er meer ver-
stand... 

— Wacht, jongen, wacht... onderbrak een reeds oud, 
statig man, die eene jammerlijke uitbarsting vreesde. Onze 
vriend Del Ange meent het zoo erg niet. Hii is wat prikkel-
achtig, vooral als men zulke zaken raakt. Waarom ? weet 
ik niet, Misschien heeft dit zijne reden aan... 

— En toch heeft hii gelijk ! gromde een dikbuikige, op-
geblazen mijnheer, die men Braquaval noemde. 

Maar nu nam de vorige spreker opnieuw het woord, en 
zette de puntjes op de f s. 

De Simpelaere — zoo heette hij -— was een goede, brave 
burger — een echte Sinjoor — spotgeest van aard, doch 
welwillend. Een steek onder het water gaf hij gaarne aan 
zijne tegenstrevers en mededingers. Hij was ook in den 
handel, en zou zich onder geen opzicht door anderen} laten 
vertrappen. 

— Gelijk? vroeg hij. Geli jk?. . . Dat kan uwe meening 
zijn, vriend Braquaval ; maar menschen, die zich. door 
hunne houding, hunne_ manieren, hunne spraak van allen 
afzonderen, die de taal niet meer kennen van hunne mede-
burgers en ze noch leeren, noch gebruiken willen ; men-
schen die eene nieuwe aristocratie vormen en hooger en 
hooger vliegen, zonder naar het volk om te zien — welnu 
die menschen, die hebben geen gelijk ! 

—- Wij gebruiken de taal, die ons het meest bevalt, 
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schreeuwden Del Ange en Braqua val. Nu Duitsch, zooals 
gij hoort ; dan Fransch, verder Engelsch... 

— En geen Vlaamsch ? . . . 
— Dat is ons recht ! En wij bekommeren ons weinig over 

uw Vlaamsch, dat niets beteekent. 
— Zeker is dat uw recht ; doch het is ook het recht van 

het volk in zijne taal bestuurd, geoordeeld en onderwezen 
te worden. 

En nu legde De Simpelaere in korte woorden, zonder in 
bijzonderheden te treden, zijnen aanhoorders voor hoe de 
toestand vroeger was en hoe hij nu is. 

— Zachtjes aan, zooals men ziet, zoo eindigde de Sin-
joor, verdwijnen de schreeuwendste onrechtvaardigheden. 
Tijd en geduld zullen wel het overige teweegbrengen. Doch 
al de verbeteringen in onze wetten ingevoerd, werden afge-
dwongen aan die hooge Burgerij, aan die verschbakken 
aristocratie, die hier den meester spelen wil, en tegen den 
wil van het volk nochtans niets kan en niets worden zal. 

De Duitschers aanzagen met verwondering elkander en 
vroegen of men wel zoo Franschgezind was in Antwerpen. 

— Wel neen ! was het antwoord. De modezucht, de 
geest van overheersching verleidt de verdwaalden. 

— Verdwaalden ! schreeuwde Del Ange, die moeite had 
zich in te houden. Dat is uwe meening ; maar daar hebt gij 
niets in te zien. Dat is ons affaire, niet de uwe. 

— Ha ! bah ! Welke pretentie ! 
— Vader Vervliet zegt, sprak ineens de inleider van dit 

voor sommigen onaangenaam gesprek, dat er lieden zijn 
die zelfs hun naam een Franschen vorm geven. Is dit wel 
zoo } . . . 

— Die zijn niet ver te zoeken, antwoordde zonder aar-
zelen De Simpelaere, die het oogenblik gunstig vond zijnen 
spotgeest lucht te geven. 

— Dat is op mij ! riep Del Ange meer en meer gram-
storig en hij sprong recht, 

— Wien het schoentje past, trekt het aan, was de kalme-
bedaarde spreuk. 
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— Men moet een simpelaar zijn, bromde Braquaval, om 
met zulke dingen voor den dag te komen. 

Del Ange was zoo driftig geworden dat zijne armen en 
beenen in beweging kwamen en hij den Antwerpschen 
spuiter bitsig toesnauwde : 

— Welnu, ja ! In Vlaanderen noemde men mij De 
Lange.. . 

— Zooals men zegt : De Groote, De Corte, De Cleene, 
De Coene. 

— En hier heet men mij Del Ange. 
— In de groote wereld... 
— En daar heeft niemand iets in te zien, ik herhaal het ! 

U ook niet, vriend. Ik zou daarbij wel eens willen weten 
wat kwaad daarin gelegen is... Overigens als wij, kooplie-
den zooals Braquaval en ik, Del Ange — en hij steunde op 
die twee namen —- als wij maar zaken kunnen doen, dan is 
het overige ons geen omzien waard. 

—- Juist zoo! . . . Wij kennen dat, jokte De Simpelaere. 
Elke vogel fluit zooals hij gebekt is. Maar daarom zal hemel 
en aarde niet vergaan ; want, buiten u en onze waarde gast 
Braquaval, zullen er toch altijd De Lange's en Braeke-
velt's bestaan. 

De beide mannen, diep gekwetst en opgepropt van woe-
de, waren op het punt op te vliegen, toen de Hoogedele 
Gravin te voorschijn kwam. Hare aankomst stelde geluk-
kiglijk een einde aan alle verdere uitvallen en bepleitingen. 
De Dame des Huizes had een goed woord voor eenieder en 
weldra heerschte de grootste kalmte : Bedaardheid na het 
on weder. 

De groote baas, Löwenstein, had aan het gesprek geen 
deel genomen. Bij het heengaan, nam hij Ludwig onder 
den arm en fluisterde hem in het oor : 

— Laat dat maar gaan, jongen, Iaat dat maar gaan. 
Bedenk dat men moet huilen mei de wolven. Wij hebben 
die mannen noodig ; het volk zelf heeft noch macht, noch 
aanzien. Dat ze twisten en sjouwelen onder elkaar, er is 
weinig aan gelegen. Als wij hier meester zijn, zullen wij 
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hun een kleedje passen. Wij zullen die verwaande kooplie 
Duitsch leeren, en dan zullen die groote heer en met hunne 
opgesmukte dames dansen en springen op onze muziek... 

Een andere maal werd er gehandeld' over de keus der 
aanlegplaatsen aan de kaaien en de dokken. 

Er waren klachten op klachten. 
Waarom gaf men de voorkeur aan de firma A en niet 

aan de firma B. De eene was zooveel waard als de andere... 
Het was Engelsche invloed. Het was Fransche invloed. 

— En wij » Duitschers, moeten wij voor hen onderdoen ? 
Zie onze reuzenschepen, die de zeeën doorkruisen en zoo-
veel weelde en welzijn aanbrengen... Antwerpen miskent 
ons... En zonder ons vervalt de haven. Er moet verande-
ring komen ! Wij zullen ons tot den havenmeester wenden. 
Neen, tot den schepen'!... Wie heeft den meesten invloed? 
En indien het niet gelukt, dan blijven wij weg... Opgepast 
nochtans, wij mogen ons zeiven niet straffen. 

— Maar dat moet eindigen ! schreeuwden eenigen. En 
dat zal eindigen ! 

Zij knarstandden. 
— Wat ! Aan ons ! Aan het almachtige Duitschland iets 

weigeren ! 
In eene der opvolgende vergaderingen hield men zich 

vooral onledig met het onderzoeken over den toestand hun-
ner maatschappijen, scholen en andere instellingen. 

Zij bezaten twee machtige genootschappen, gevestigd in 
groote, schoone lokalen, versierd met de beeltenissen 
hunner vorsten en met alles wat maar eenigszins betrekking 
heeft met den roem en de grootheid van het vaderland. Hun 
hart bleef kloppen voor de Heimath. Concerto's en aller-
hande vermakelijkheden hadden er plaats ; zij werden ge-
volgd door de gansche kolonie, en Antwerpenaren mengden 
zich met hen. Zij moesten die immers trachten aan te 
lokken ! 

Zij zeiven maakten deel of waren aan het hoofd van 
verschiliige Antwerpsche maatschappijen, zooals de Yacht-
clubs, het Kunstverbond en meer andere. 
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Er bestond een steuncomiteit voor de aankomende land-
genooten en voor degenen, die hulp behoeven en in nood 
zijn. 

Hunne school was in den bloeiendsten toestand en ge-
noot het volle vertrouwen, niet alleen van hen, Duitschers, 
maar ook van hunne bekenden en aanhangers, die er ins-
gelijks hunne kinderen heenzonden. Men mocht niet nala-
ten er zich mede onledig te houden, om ze meer en meer 
door de stedelingen te doen volgen : De toekomst hing er 
van af ! 

Zij hadden verder eene Duitsche bank, en in de andere 
banken hadden zij hunne deelgenooten en machtig veel 
bedienden. 

Men ziet het, de propaganda liet niets te wenschen. Zij 
hadden alles en nog meer ! 

Nog meer — wij dachten er niet aan : De Vlaamsche 
Opera, het grootsche gebouw, waar weldra de Duitsche 
meesterstukken zouden opgevoerd worden. 

Ja ! Ja ! Het was een echt Eldorado, dat prachtige Ant-
werpen, voor de aanbidders en volgelingen der Hohenzol-
lern, die hier te huis hoorden !... Het was hun goed, hun 
leven, en het zou hun niet meer ontsnappen !... 

Eindelijk had er eene buitengewoon belangrijke zitting 
plaats. Groote gebeurtenissen waren op weg ; de ingewijden 
wisten het wel of veronderstelden het. Zij fluisterden elkaar 
in het oor ; doch er kwam niets. Aan de Gravin ontsnapte 
geen woord, evenmin als aan hunne voorzitters en leiders. 

Zekeren dag nochtans scheen het oogenblik daar. Zij 
waren in grooten getale opgekomen, de echte Duitschers 
en de Al-Duitschers van rechten bloede. Alleen een zestal 
vreemden, in den aard der Del Ange's en der Braquaval's, 
waren aanwezig — mannen, die zooveel aan hunne natio-
naliteit hielden als de duivel aan een Kristusbeeld. 

Heer Lowenstein trad binnen. Hij sloeg een oogslag op 
de vergadering en scheen tevreden. Hij wendde zich onmid-
dellijk tot de Gravin, wisselde eenige woorden met de 
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Hoogedele Mevrouw, en ging dan van den eene tot den 
andere, wien hij gulhartig de hand drukte. 

Eene diepe stilte ontstond in de zaal. Men verwachtte 
eene gewichtige mededeeling. 

En inderdaad, heer Löwenstein richtte zich op, fier en 
statig, en sprak op plechtigen en indrukwekkenden toon : 

— Hooggeachte^ en trouwe vrienden, tot wie ik mij nooit 
tevergeefs wend, ik heb u eene aankondiging te doen van 
het allergrootste belang. Zijne Doorluchtigheid, onze ge-
strenge Heer en .Meester Keizer Willem — en op dit woord 
klonken uit al de borsten het merkwaardige Hoch! Hochl 
met uitbundig gejuich — onze genadige Keizer en zijne 
Regeering, hernam Löwenstein toen alles stil geworden 
was, doen eenen oproep tot de gansche natie om de noodige 
gelden bijeen te brengen ter versterking van ons heldhaftig 
leger. Uitlanders, — en dit zijn wij —- worden in dezen 
oproep begrepen. Wij immers zijn Duitschers en zullen het 
altijd blijven ! 

— Ons gansche leven!. . . Tot der dood! . . . klonk het 
ten allen kante. 

— Ik verwachtte niet minder van u, ging de spreker met 
voldoening voort. Ook heb ik de volle overtuiging dat nie-
mand onder u eraan zal te kort blijven, om met de grootste 
liefde en genegenheid, het zijne bij te brengen, ter bereiking 
van ons heilig doel ! 

— Niemand!. . . Niemand!. . . 
— Ik dank u, in naam Zijner Majesteit ! 
Levendige en uitbundige Hoch's ! stegen ten hemel. 
— Er is dus quaestie van het stichten van een oorlogs-

fonds? vroeg er een. 
— Ja en neen, was het antwoord. Ik heb liever eene 

andere benaming. Verdedigingsfonds, bijvoorbeeld. Dan 
kunnen onze Antwerpsche vrienden ook aan de inschrijving 
deelnemen. 

Deze bezagen elkander, knikten en pinkten eens, en de 
eene zei : « Als het maar dat is ! » en de andere : a Het kan 
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geen kwaad ! » » terwijl een welkdanige Del Ange mompel-
de : « Het kan mij weinig schelen ! » 

Nu kwam de zaal ten allen kante in volle beroering. 
Kleine groepjes werden gevormd, die met groote levendig-
heid den toestand bespraken. De meeningen waren zeer 
uiteenloopend : Zou die inschrijving bij het volk welkom 
zijn ? . . . Welken uitslag zou zij hebben ? . . . Hoe zou zoo iets 
door de andere natiën aanzien en ontvangen worden ? 

De andere natiën ? . . , Hun oordeel ? . . . Hunne mee-
ning? . . . Daar is weinig aan gelegen. Daarmede hoeft men 
zich niet te bekreunen !.. . Wij immers zijn Heer en Mees-
ter... ten Onzent... 

— En nog in meer andere plaatsen ! voegde er een hard-
nekkige bij. 

Ondertusschen hadden eenigen der aanwezigen de zaal 
verlaten, en onder hen ook de weinige Antwerpsche inge-
zetenen, die wel voelden dat voor het oogenblik hunne 
tegenwoordigheid hier minder gezocht werd. 

En nu de Duitschers gansch vrij en zonder eenigen ge-
tuige spreken konden, gaven zij luidruchtig volle uiting aan 
hunne vurigste verlangens en begeerten. Niets zou hen nu 
weerhouden. 

— Waartoe moest dat nieuwe fonds dienen? opperde 
men. Tot onze verdediging?... Tot de uitbreiding van ons 
leger? . . . Tot. . . 

— Maak er al die omwegen niet aan ! riep een der om-
standers. Tot den oorlog !... En tot niets anders... 

— H o ! H o ! . . . 
— Zeker en gewis !... Hebt gij dan de Norddeutsche 

en de Kölnische Zeitung niet gelezen ? . . . Het is hoog tijd 
dat wij aanvang maken onze ontwerpen door te drijven, — 
en ik deel hunne meening. Nu hehhen wij nog de boven-
hand, zeggen deze bladen ; maar dit zal niet lang meer 
aanloopen. Frankrijk versterkt zijn leger, Rusland doet niet 
minder, en tot ons vriendschappelijk België toe dringt erop 
aan zijne legermacht te vergroot en. 

— Die kleine aap ! 
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— Wat wil die zich met dat alles bemoeien ! 
— Die slikken wij in als een... als een kartofjel. 
En zij lachten en zij juichten. 
— Maar gij vergeet de verdragen, bracht er een in het 

midden, een die wilde ernstig zijn. Weet gij dan niet dat 
wij de onafhankelijkheid van België gewaarborgd hebben ? 

— Dat beteekent niets. Het staat wel geschreven, maar 
gij kent voorzeker — en dit zonder twijfel — de spreuk 
onzer groote en doorluchtige mannen : Kleine staten heb-
ben geen recht van bestaan. 

— Ik zou het toch niet eerlijk vinden, begon een reeds 
bejaard persoon, die nog eenig gevoel van rechtvaardigheid 
had, maar men liet hem niet voortgaan. 

— Eerlijkheid ? . . . Eerlijkheid ? . . . Herinner u de leuze 
van den waardigen grondlegger van ons rijk, FREDERIK 
DEN G R O O T E : Het doel wettigt de middelen. Men 
neemt wat men kan-

— En beginnen wij met België en Holland in te palmen, 
riep men ten allen kante. 

— Dat zal niet noodig zijn. Die kleine jongens zullen 
zich door onze propaganda, door onze indringing van zelfs 
wel inpalmen, zooals onze beruchte Bismarck zegt. 

—- Dat zou te lang aanloopen. Wij behoeven immers de 
zeekust meester te zijn, en de monding der Schelde en ook 
die van den Rhijn te bezitten. 

— En denkt ge dat de andere Mogendheden ons zullen 
laten begaan? 

— Het is juist daarom dat wij haastig en zonder aarzelen 
handelen moeten. De zaak duldt geen uitstel meer. 

— Vooruit ! En zonder schroom !... 
— Wie zou ons weerstaan ? . . . Wij hebben het mach-

tigste leger, dat ooit de aardbol gezien heeft. 
— Europa behoort ons ! De gansche wereld zal voor ons 

knielen en bukken ! 
Zij spraken en riepen allen dooreen, en waren in de 

uiterste opgewondenheid en de levendigste geestdrift. 
Ineens verhief Willem Kraus, die zich door zijn gejuich 
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en geschreeuw onderscheidde, buitengewoon hoog de 
stem : 

— Ik heb mijn plan, riep hij en richtte zich op. Begin-
nen wij met België. Alles is gereed. Onze vriend Ludwig 
kan het getuigen. 

— Dat is waar, was het antwoord. De noodzakelijke 
werken zijn uitgevoerd, en land en wegen onderzocht. Wij 
hebben onze handlangers en mannen overal. Geen plaatsje 
van eenige beteekenis of het is ons bekend. In één woord, 
wij zijn in het land beter te huis dan de ernstigste officier 
van het Belgisch leger. 

— Hoort gij het ? vervolgde de meer dan roekelooze en 
geweldige heer Luitenant Kraus. Er ontbreekt niets. En 
eerst en vooral Antwerpen, — die grootsche, rijke stad, de 
kern van alles ! 

— En hoe zult gij dat aanvangen ? . . . 
— Dat is dood eenvoudig... Voor de helft hoort zij ons 

reeds toe. Wij hebben er onze vertegenwoordigers, onze 
mannen, die ons trouw en zeer gehecht zijn... Gij allen... 

— En dan ? ... 
— Ik verzamel een klein legertje op de grens, — een 

paar regimenten, dat is ruim genoeg, — en als alles gereed 
is, stuur ik die per sneltrein op de lieflijke Scheldestad af, 
waar zij zich op een oogwenk van meester maken. 

— Ha ! Bah ! jokten er eenigen ; en dit zonder slag of 
stoot ! en anderen lachten en riepen overeind : 

— Dat is ten minste een gedacht, uitvoerbaar of niet ; 
maar toch van een kloeken, onversaagden kerel ! 

— En als wij daar zijn, hernam Kraus en overschreeuw-
de het gansche gezelschap, zult gij ons toch bijspringen ! 
Gij, die hier ter plaats zijt, die uwe aanhangers hebt en 
alles in gereedheid kunt brengen !... 

— Wij zullen daar zijn ! huilden de vurigsten. Nooit 
lieten wij onze vrienden in den steek ! 

De overigen zagen ondervragend elkander aan, en wacht-
ten zich wel eenig voorbehoud te maken. 

Löwenstein had dit alles stilzwijgend afgeluisterd, ter-
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wijl hij den schijn had in druk gesprek te zijn met hunne 
hoog ervaren en bedreven Hospita. Aan deze ook was geen 
woord ontsnapt. Nu vond de man dat zijne tusschenkomst 
gepast en niet overbodig zou zijn. 

— Hoort eens, vrienden, zegde hij, en ineens werd alles 
stil — het orakel sprak. — Hoort eens, laat al die zaken be-
slissen en uitmaken door onze Overheden en Geleiders, in 
wie wij volle vertrouwen stellen. Zij, zij weten beter dan 
iemand wat er te doen staat. In allen gevalle, ik dank u 
voor uwe trouw en gehechtheid. En gij zult mij toelaten 
een bijzonderen dank te brengen aan onze jeugdige vrien-
den Willem en Ludwig, die ons overgroote diensten bewe-
zen hebben. Het zijn kloeke, kranige kerels!... En nu, 
vrienden, laat mij ook toe u een verzoek te doen. Dat over 
alles wat hier gebeurd of gezegd wordt, het grootste ge-
heim bewaard blijve!... Het welgebakken, het bereiken 
van ons doel, alles hangt er van af ! Ik heb volle vertrou-
wen in u, en ben vast overtuigd dat het zoo zijn zal !... In 
de toekomst mogen wij ook volle vertrouwen hebben. God 
is met ons ! Wij zijn het uitverkoren volk ! Het Noorden 
moet het Zuiden reinigen en zuiveren !... 

Meer dan eens werd deze rede door levendig gejuich 
onderbroken. De spreker vervolgde en eindigde met de 
volgende woorden : 

— En voor het besluit van dit alles, heb ik de eer en het 
genoegen u, kameraden, namens de Hoogstgenadige Me-
vrouw de Gravin uit te noodigen tot het doen van een 
dronk ter eere en gezondheid van onzen grootmoedigen en 
machtigen Keizer, en ter welvaart van ons duurbaar Va-
derland ! 

Een oorverdoovend Hoch ! Hoch ! begroette deze uitboe-
zeming en steeg ten hemel. 

Dit was het einde van de zegevierende zitting onzer we-
reldbeheerscher s. 

Met trotsche gebaren, hoog verheven hoofd, vlammende 
blikken, verlieten zij in volle opgetogenheid de ruime zalen 
der edele Gravin, waar zij het genoegen hadden altijd en 
ten allen tijde zoo gulhartig ontvangen te worden. 



VI. 

DE DRIE VRIENDEN 

De drie vrienden, die wij in hei Nachtegalenpark ontmoet 
hebben, zouden weer een uitstapje doen. 

Zij hadden voorgenomen de belangrijke werken, die 
buiten de Deurnepoort uitgevoerd werden, te gaan bezich-
tigen, en aan die wandeling in het open veld een paar 
uurtjes te wijden. 

Zij zouden tezamen komen bij den heer Dokter, die ge-
huwd was met eene brave, beminnelijke vrouw, voor wie 
de vrienden van den lieven man even of nog meer welkom 
waren dan hare nabestaanden en kennissen. 

Arthur was de eerste op het appel. Levendig en zenuw-
achtig, zooals hij was, en daaruit ook uiterst nauwgezet, 
kwam hij nooit te laat en duldde het ook niet van anderen. 
Gezwind en haastig trad hij binnen ; doch scheen eenigs-
zins bedeesd, als hij voor de vrouw des huizes stond, — 
juist zooals iemand, die zich iets te verwijten had. 

— Eindelijk!.. . sprak zij, terwijl) zij hem gulhartig de 
hand reikte, en hem nochtans met eenigszins verwijtende 
blikken aanzag. 

— Verschooning, mevrouw, lispelde hij zachtjes ; doch 
zij onderbrak hem en vervolgde : 

— Neen !... Neen, vriendje lief !... Er is geene verschoo-
ning voor u. Wij zien u niet meer, en ge weet, gij zijt ons 
steeds welkom. Vroeger waart gij hier altijd — bij hitte en 
kou', zooals men gewoon is te zeggen — en nu... 

— Mevrouw... 
— En nu zou men geld geven om u te zien. 
— Kom, kom, Maria, het is de moeite niet. 
Op dit oogenblik trof een licht geschrei uit de neven-
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kamer hun aandacht. De bezorgde huisvrouw sprong op, 
liep naar de deur en zegde al lachende in het heengaan : 

— Op mijne beurt verschooning, vriend Arthur. 
— Mijne vrouw heeft gelijk, sprak de dokter. Gij doet 

niet wel, beste kameraad. Gij vergeet, gij veronachtzaamt 
ons, en dit moet ge vermijden, jongen, — vooral bij vrou-
wen... 

— Ja maar, dokter, allerhande beslommeringen. 
— Niets te doen, vriend ; niets te doen !... Eens binnen-

springen is gauw gedaan ; maar gij loopt ons huis voorbij, 
evenals de Schelde de stad. 

— Geloof mij vrij, dokter, ik denk niet aan dat alles. 
— Gij moet er aan denken, Arthur. De wereld, vooral 

de vrouw wil het zoo. Doch neem het niet erger op dan het 
is. Mijne vrouw heeft u gezegd wat haar op het hart lag, en 
dat is een bewijs van een rechtschapen en liefderijk gemoed. 
Nu — gij zult het zien — nu is de vlaag over. Gij zult voor 
haar zijn zooals vroeger ; doch houd mijne opmerking in 
het oog. 

Mevrouw trad weer binnen ; gansch opgeruimd vloeide 
het vroolijk uit haar lieftallig mondje : 

— Ik heb mijn plicht volbracht. Nu ben ik aan u. 
— Mag ik u van harte gelukwenschen, bezorgde en 

plichtvolle moeder ? vroeg de jongeling en zag haar be-
langstellend aan. 

— Waarom niet, Arthur? Gij hoort : ik zeg Arthur, vol-
gens gewoonte. Ge ziet wel dat ik geen heffel heb tegen u. 

— Dan zal het mij ook wel toegelaten zijn u zooals voor-
heen bij uwen naam te noemen ? 

— Gewis, lieve jongen, gewis! . . . 
— En mag ik u nu ook vragen, hartelijk vrouwtje — 

Maria, moet ik zeggen — hoe het de toekomende erfge-
naam stelt?. . . 

— Zeker! Zeker! . . . Hij stelt het buitengewoon goed ; 
hij gaat vooruit als eene welige bloem. Men ziet hem 
groeien en bloeien, en men zou zeggen dat hij reeds vader 
en moeder herkent... 
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— Zoo !... Zoo !... 
— Nog een beetje en hij lacht ons toe. Zijne oogjes 

stralen als bietjes, en men zou denken dat hij tracht zijne 
fijne lippekens in roering te krijgen om de woordjes Vader 
en Moeder uit te brengen. 

— Gij moet wel gelukkig en tevreden zijn, Maria ! En 
ik, ik deel ten volle in uwe lieve vooruitzichten. 

— Gelukkig?. . . Gelukkig?. . . Wij zijn overgelukkig, 
niet waar, Dokter?. . . Gij, ongehuwden, kunt dat niet be-
grijpen, en zelfs zij die geene kinderen hebben, evenmin ; 
maar als u een schat geboren wordt, zooals onze jongen, 
dan gevoelt men eerst de gehechtheid tusschen man en 
vrouw, dan ontstaat tusschen hen een onverbreekbare 
band, dan leeft men om zoo te zeggen in het echte Aardsch 
Paradijs. 

— Gij wordt waarlijk poëtisch, lief vrouwtje ! ontsnapte 
het ineens den jongen echtgenoot, en hij bezegelde zijn 
uitroep met een klinkenden zoen : Daar is eene belooning 
aan vast ! 

Hij drukte haar vurig in de armen ; maar zij, zij schudde 
en wrong zich los, terwijl ze bad. : 

— Genoeg, dokter, genoeg! . . . Ik zou mij schamen... 
Zulke kinderachtigheden, en dit in het bijzijn van vreem-
den !... 

Zij was weer vrij, en dacht nu niet meer alleen aan haar 
eigen geluk, maar dan nog aan dit van anderen, die haar 
lief waren. Ook wendde zij zich opnieuw tot hun beider 
goeden vriend en vroeg hem : 

— Maar, Arthur, dit doet mij denken aan de groote 
gebeurtenis die u te wachten staat. Wanneer... 

—- Aan mi j ? . . . luidde eene haastige onderbreking. 
— Aan u.. . Aan uwe familie. Ik wil spreken over het 

huwelijk uwer zuster... 
— Het huwelijk mijner zuster?. . . Met een Duitscher? 

Met dien pretentieusen kerel? . . . schaterde de jonge Ver-
vliet en vatte weer vuur. Gelooft mij vrij, vrienden, daar 
komt niets van... 
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— Zo© !... Zoo !... 
— Sedert vader in Oostende geweest is, schijnt alles 

veranderd. Mijn oude heer —• op zijn Hollandsch gespro-
ken — zegt niet veel. Hij is sterk bekommerd en dikwijls 
in diepe gedachten verzonken. Onze Professor heeft hem 
tot wankelen gebracht. De beweegredenen van dien onver-
moeibaren student, die een echte boekworm is, moeten wel 
krachtig en doorslaande geweest zijn, om zoo op het ge-
moed van vader in te werken. In allen gevalle, hij blijft 
besluiteloos. 

— Het is echt jammer !... 
— Ja, het is vooral jammer dat mijn brave, goede vader 

ooit met die ellendige Duitschers aangespannen geweest is. 
— En uwe arme zuster, die den jongen zoo lief heeft? 

Zij zal er waarlijk eene ziekte van opdoen... 
-— Die van zelfs genezen zal... 
— Ik heb innig spijt voor haar. Toen ik ze laatstmaals 

zag, scheen zij waarlijk wanhopig. Hem en niemand an-
ders ! zei zij. En zij sprak : uit de wereld, zelfs in een 
klooster te gaan. , 

De jonge snaak grimde, bezag schalks de lieve spreek-
ster en van zijne lippen vloeide half lachende, half spot-
tende de welbekende spreuk : 

— Ja ! Ja ! In het klooster van St. Ariaan. — Waar twee 
paar schoentjes aan 't beddeken staan. 

— Zoo is het, Arthur !... Zoo is het ! besloot de dokter. 
De deur werd geopend ; koopman Andries kwam bin-

nen. 
— Altijd te Iaat ! vervolgde de dokter. 
— Dat kan niet anders ! zei Arthur. 
— Komaan, wij gaan heen!. . . 
— Gij zult mij toch zeker den tijd laten aan Madame 

den goeden dag te zeggen, sprak de koopman, zonder zich 
eenigszins om die opmerkingen te ontstellen. Hij was er 
immers gewoon aan, daar hij zich, eeuwig en erfelijk aan 
dezelfde zonde plichtig maakte. 

Zij gingen heen en de schitterende blikken van de lieve 
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oogjes der beminnelijke jonge vrouw vergezelden door het 
venster, voor zoover ze reiken konden, de drie hartsvrien-
den, die de baan opstapten. 

Heil wekkende toestand, onuitputtelijke zelfvoldoening 
voor diegenen, welke in hun huiselijk leven vrede, eens-
gezindheid en echt liefdegevoel vinden Î 

Zoolang de wandelaars tusschen de huizen waren, spra-
ken zij weinig of niets, althans slechts over onverschillige 
zaken. Buiten de poort, dan was het iets anders. 

Zij waren in het open veld, en konden aan hunne ge-
dachten, aan hunne gesprekken vrije en volle uiting geven, 
zonder door vreemden afgeluisterd te worden. 

— Naar ik vernomen heb, dokter, sprak koopman An-
dries al gaande weg, zijt gij op de vergadering der Kristen 
Democraten geweest. Wat vertelt men daar zooal ? 

— In een paar woorden zal ik het u zeggen... 
Maar hun jonge kameraad onderbrak hem en mompelde 

met zekere minachting : 
— Waar gij heengaat!. . . Voor een ernstig mensch!. . . 
— Waarom niet, waarde Arthur ? Ik heb er veel gehoord 

en zelf veel geleerd... Ja ! Ja ! bezie mij maar, jongen !... 
Ik ben uiterst tevreden er geweest te zijn ! 

En nu verhaalde de dokter dat er een Pater aan het woord 
was, die zeer belangrijke onderwerpen behandelde. Deze 
geleerde en verstandige man — ik noem hem zoo, omdat 
het zoo is -— sprak vooreerst over de gelijkheid, over de 
broederlijkheid onder de menschen. Waarom hebben de 
eenen het al, de anderen niets. Dat was niet rechtvaardig ! 

— Dat zegde mijne moeder zaliger ook ! onderbrak op-
nieuw de zenuwachtige Arthur. 

— Dat moest veranderen. En daarom moesten de groo-
ten milder, toegevender zijn voor de minder bedeelden. Hij 
vroeg geene volstrekte gelijkheid in de verschillende maat-
schappelijke standen. Hij wist wel dat dit hersenschimmen 
zijn ; maar minder verschil onder de menschen, onder de-
zelfde kinderen Gods. Belangrijk onderwerp, dat hij met 
welsprekendheid en diepe overtuiging behandelde. — Hij 
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raakte nog eene andere quaestie aan, waarmede wij dikwijls 
den spot gedreven hebben en die nochtans onze ernstige 
aandacht verdient. Hij sprak namelijk over het gebruik der 
talen... 

— Waar een pater zich mede bemoeien wil ! 
— Ja ! Ja, jongen, en hetgeen hij ons voorhield, heeft 

mij veel stof tot nadenken gegeven... Ik zal u niet wijd-
loopig herhalen wat hij zooal gezegd heeft ; maar voor hem 
moet de zaak zonder eenige vooringenomenheid en met veel 
toegevendheid verhandeld en opgelost worden. Hij is geen 
vijand van de Fransche taal, in het geheel niet ; maar het-
geen onze landgenooten — de Walen — bezitten, is ook 
een recht voor de Vlamingen het niet te ontberen. De twee 
rassen moeten behouden blijven. Van den Waal kan men 
geen Vlaming en van dezen geen Waal maken. Beiden 
hebben hunne eigenaardigheid ; maar zij moeten als echte 
broeders onder elkander leven. — De hoogere standen in 
Vlaanderen hebben ongelijk zich van de lagere klassen af 
te zonderen. Zij eischen veel van het volk ; zij willen dat 
het eene taal aanleert die de zijne niet is, en zij — de groo-
ten, de machtigen — die den tijd hebben en de middelen 
bezitten, willen zich de moeite niet geven tot het volk af te 
dalen en zich hunne eigene spraak machtig te maken. Van 
uit den hooge zien zij op den mindere neer, en vergeten hoe 
hooger men staat, hoe grootere verplichtingen men heeft. 
Niemand kan er zich aan onttrekken. Men moet leven om 
de nederigen behulpzaam te zijn en ze uit hunnen rampza-
ligen staat te verheffen. 

— Eene schoone preek !... 
— Inderdaad! Eene echt demokratische preek!... En 

ik kan niet zeggen dat de man ongelijk heeft. 
— Het kan zijn ; maar ik zal er mij het hoofd niet mede 

breken, sprak de koopman. Natuurlijk, er kwamen geen 
centen van. 

— Na de voordracht ontstond er eene uiterst hevige be-
spreking tusschen eenige heethoofden. Het behoud onzer 
taal is het behoud onzer oude Vlaamsche zeden en gewoon-
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ten. De taal moet dienen tot ontwikkeling van| het volk. 
Zoo schreeuwde men, en nog meer. Daar vernam ik ook 
dat er meer dan vijf honderd intellectueelen de vervlaam-
sching van de Hoogeschool van Gent gevraagd hebben. 

— Ha ! Daar zijn wij ! preutelde de ongeduldige Arthur. 
De vervlaamsching der Hoogeschool ! De eeuwige en be-
lachelijke zaag !... Wat kan ons dat schelen !... 

— Ho ! ik zal er niet voor in het harnas springen, maar 
ik moet toch bekennen dat hetgeen er gezegd! werd de vol-
komen waarheid is. Het is het eenigste middel, luidde het 
verder, rechters, advokaten, notarissen, dokters, enz., enz. 
te bezitten, die zich behoorlijk in de taal kunnen uitdruk-
ken, terwijl zij nu niet in staat zijn een behoorlijken brief te 
schrijven. Overigens wanneer, in de helft van een klein 
landeken, zooals het onze, vijf honderd mannen, die hoo-
gere studiën gedaan hebben, eene vraag tot hervorming 
ondersteunen, zou het onbehendig zijn van hun verlangen 
geene rekening te houden. 

Zoo pratende, waren zij den prachtigen Velodroom — 
de oefeningplaats voor wielrijders, — die op den buiten 
eene schuilplaats gezocht had, voorbijgetogen en kregen zij 
de villa's in het oog, die hier als paddestoelen opschieten. 
Het was het nieuwe kwartier van Borgerhout, met het oud 
kasteel « Te Boulaer », beplant met eeuwenoude boomen 
en weelderig struikgewas, als wandelplaats. 

Men komt er aan met de tramrijtuigen, die aan de Git-
schotel ( 1 ) stilhouden. 

Onze vrienden gingen verder en bereikten weldra de 
werken, die op het grondgebied van Deurne uitgevoerd 
werden. Beide gemeenten wedijveren voor het meest. Aan-
leg van nieuwe straten, dwars door de velden, uitroeiïng 
van boomen en bosschen, afbraak van huizen en hofstede-
kens, metselen van diepe groeven voor gas- en waterleiding 
ziet men ten allen kant. 

1) De Gitschotel : Oud vermaard lusthof, evenals de Dikke Mee, waar de 
Antwerpenaren met hun huisgezin heen trekken en er allerhande verver-
schingen kunnen bekomen. 
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— Het gelijkt de verwoesting van Jerusalem ! riep de 
koopman uit. 

— Ja, maar het zal bliksems schoon en grootsch zijn ! 
antwoordde de dokter, die alles nauwkeurig gadesloeg. Er 
is plaats voor een gansch nieuwe stad ! Zie eens, links en 
rechts!... Hoe uitgestrekt!... En de wegen? Door alles 
heen, zonder omzien !... Als met eene lijn getrokken !... En 
met breede gaanpaden voorzien !... Wat verwacht men 
hier ? . . . Rijker van aanzien en pracht te worden dan de 
stad zelve!. . . Men zou het zeggen!. . . Welk grootsch, en 
misschien wel al te grootsch ontwerp !... Bemerk eens gin-
der dat kolossaal huis, welk ten hemel stijgt!.. . Aan den 
hoek van dien pasvoltrokken steenweg !... Moet die woning 
dienen als toonbeeld, dan is er enkel plaats voor rijke men-
schen... En de arme lien?. . . Die zal de goede God wel 
herbergen !... 

— Ja ! Ja ! besloot Andries, de man van zaken en han-
del, dat is alles goed en wel ; maar wie zal dit alles bekos-
tigen ?. . . Van waar moet het geld komen ? 

— Hoor eens !... De koopman spreekt weer !... 
Onder het maken dezer bemerkingen hadden de drie wan-

delaars de werken in alle richtingen doorkruist en hadden 
zij de twee deelen van het park « Boeckenberg » doorloo-
pen. Dit prachtig park, dat eene uitgestrektheid heeft van 
20 hektaren en vermaard is voor zijne eeuwenoude boomen 
en beplantingen, werd aangekocht door de gemeente Deur-
ne, en wordt ter beschikking gesteld der wandelaars van 
stad en dorp. 

Intusschen kwamen onze vrienden in de nabijheid van 
het Eksterlaar, — nog een oud lusthof voor de Antwerp-
sche burgers ; maar dat, evenals de Gitschotel, verdwijnen 
moet voor den aanleg van nieuwe straten en bebouwingen. 

Zij namen er hunnen intrek en bestelden er eene verver-
sching. Toen zij goed gezeten waren, nam Arthur het woord 
en vroeg : 

— Maar als ik het goed voorheb, maken deze werken 
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dccl van het groote uitbreidingsplan onzer stad. Is dit niet 
zoo ? . . . 

— Ik geloof ja, antwoordde de dokter. De plannen, die 
in de Feestzaal tentoongesteld werden... 

— Van dien Duitschen ingenieur en bouwkundige, vol-
ledigde koopman Andries. 

— Ha ! Ik ben er ! hernam Arthur levendig en bitter. 
Het is zoo !... Het is weeral een Duitsche Mof, die ons de 
Hemelsche Zaligheid moest aanbrengen... 

— Waarom niet?. . . Als het goed is... 
— Zwijg met uwe koopmansgedachten. Ik wil niets van 

dat alles overweldigende ras. 
— Zie, daar vliegt nu Arthur weer in vuur en vlam. 
— Ja ! Ja !... Ik zeg en ik herhaal het ! hernam de jon-

gen en verhief de stem. Ik wil niets... niets van die man-
nen... Ik leef liever met een droogen boterham dan in 
weelde,, als ik voor die dikkoppen het hoofd moet bukken. 

— Gij kunt ze niet verdragen, 
— Onder geen opzicht... En ik voeg erbij : omdat zij 

onverdragelijk zijn. 
— Arthur heeft gelijk ! viel ineens de dokter in. Ik heb 

er nu ook de ondervinding van. En zonder een oogenbïik 
wachtens ging hij voort : Vroeger leefde ik met hen — ge 
weet het genoeg — in volkomen vrede. Zij kwamen tot mij, 
en ik verzorgde ze goed. Na eenigen tijd kwam een hunner 
landgenooten —- een dokter, wel te verstaan — zich in de 
stad vestigen ; een tweede volgde, Mijn cliënteel vermin-
derde, verminderde zachtjes, zachtjes aan. Eindelijk wer-
den mij hunne inschrijvingslij sten aangeboden ; vooreerst 
die van de oorlogs- of krijgsbelasting, dan die voor het on-
derhoud hunner school. Natuurlijk, ik weigerde. Wat heb 
ik met hun leger en hunne instellingen te maken ? Zij, zij 
doen in hun land wat zij willen, — en wij, wij zijn ook 
meester in het onze... Doch, mijne weigering was ook mijn 
doodsklop !... Ik zie of hoor er geen enkele meer !... 

— Dat is hun stelsel, bevestigde genoeglijk de jonge 
kantoorbediende. Zij nemen hunne toevlucht tot u, zoolang 
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ze u noodig hebben ; maar zoohaast ze de hand boven water 
kunnen steken, kennen zij u niet meer. 

— Rechtuit gesproken, zooals ik het u reeds zegde, 
Arthur, viel nu de koopman in ; ik heb mij ook over die 
mannen niet te beloven. Hunne manier van handelen gaat 
mij niet. Er is altijd iets te kort of te lang. Zij geven u ge-
noeg, om geene reclames te kunnen maken, en te weinig 
om tevreden te zijn. Ze zijn nochtans niet behendig genoeg, 
om geene achterdocht op te wekken. En daardoor onderzoe-
ken wij alles. Zoo heb ik laatst ontdekt dat wij soms door 
de bankhuizen leelijk bedrogen en om den tuin geleid wer-
den. 

— Niet mogelijk !... 
— Gij zult hooren. Ik doe zaken met overzeesche han-

delshuizen. Daartoe heb ik de hulp noodig van onze finan-
cieele instellingen, de banken. Welnu, wanneer ik, met de 
eene of andere firma, een paar malen eenige verhandelin-
gen gedaan had, ontsnapte ze mij, zonder ik begrijpen kon 
wat dit te beduiden had. Ik deed mijn best. Ik bediende ze 
goed en mijne prijzen waren niet te hoog. Ik onderzocht, 
ik onderzocht. Duitsche handelaars hadden mijne plaats 
ingenomen. Waarom?. . . Lagere prijzen?... Hoe kwam 
dat? . . . Hoe konden zij weten?.. . H a ! in mijn bankhuis 
zitten eenige Duitsche bedienden en van dan af.. . 

— Maar dat is afschuwelijk ! onderbrak ineens de dok-
ter. Dat is een recht misbruik van vertrouwen !... 

— Het is nochtans zoo !... Hoe konden zij het anders 
te weten komen !... 

— Dit moet u niet verwonderen ! juichte Arthur, ten 
sterkste opgewekt door de gunstige stemming zijner vrien-
den. Die mannen zijn tot alles in staat. Zij zouden vader 
en moeder vermoorden om hun doel te bereiken. 

— Gij neemt weer uwe vlucht, jongen ! 
— Hoe anders !... Dat is maar eene manier van spreken ; 

rnaar ik verwed toch mijn hoofd dat zij schuld hebben aan 
den dood van den armen Oppenhaus, hun gewezen landge-
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noot, die op de jacht het leven liet... Ge weet wel, de zaak 
die in de stad zooveel ophef maakte. 

— Wat ge nu komt vertellen, Arthur ! 
— Ja ! Ja ! Voor mij staat het vast — zooals tweemaal 

twee vier is — dat zij Oppenhaus van kant gemaakt heb-
ben, omdat hij hunne plannen niet diende. Oppenhaus 
immers stormde in 't gareel. Hij had, zegt men, zijn 
nieuw vaderland lief. 

Zijne vrienden protesteerden, maar Arthur hield vol. 
— Ik herhaal het, ging de jongeling na eene poos in 

opgewondenheid voort. Zij zijn tot alles in staat. Eigen-
belang boven alles : Broeders en zusters, magen en echt-
genooten, iedereen zouden zij verkoopen. En wanneer het 
erop aankomt tegen vreemden te velde te trekken, dan is het 
nog erger, dan geven zij elkaar de hand en zijn zij onuitput-
telijk in het gebruik der middelen, die zij ervoor aanwen-
den. Kennissen en vrienden gelden evenmin voor iets. 

— Onnoodig, Arthur, onnoodig zoo altijd alles te over-
drijven, schreeuwde ongeduldig de dokter. 

— Honderden voorbeelden zou ik kunnen aanhalen, 
vervolgde de spreker, zonder op de onderbreking acht te 
geven, maar ik zal mij bepalen met u een klein geschiede-
nisken voor te leggen, dat ik dezer dagen vernomen heb. 
Ziehier : Een jong Duitscher, bediende in eene der kolo-
niale maatschappijen onzer stad, had, gelijk zooveel an-
deren, de sluwheid gehad in eene onzer sportmaatschap-
pijen binnen te sluipen. Met veel voorkomendheid werd hij 
er behandeld en hij knoopte vooral vriendschap aan met 
een jong advocaat, die met hem deelmaakte van het be-
stuur. De koloniale maatschappij gelastte den advocaat met 
eene zending naar overzeesche landen. De advocaat vol-
bracht zijne reis ten genoege der maatschappij. Iedereen 
was tevreden. Edoch eene nieuwe zaak bood zich aan : 
Eene tweede reis moest ondernomen worden, en dit tenge-
volge der ontdekkingen, die de advocaat gedaan had. Deze, 
door de ondervinding geleerd en wetende met welke moei-
lijkheden hij te kampen had gehad, stelde zijne voorwaar-
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zegde noch ja, noch neen, en de zaak bleef zoo ! 

De jonge Vervliet zweeg eene wijl, maar de koopman, 
gretig de uitkomst te kennen, verhaastte zich te vragen : 

— En dan, Arthur?. . . En dan? . . . 
— De advocaat ontmoette een paar malen zijn Duitschen 

vriend, die den jongen denken liet dat de zaak steeds in 
onderhandeling was, en eenige dagen later — zonder de 
minste verwittiging, zonder den minsten uitleg — vertrok 
de Duitscher zelf voor -rekening der maatschappij. De 
vreemde vogel was op de hoogte van alles en had het reisje 
aangenomen, buiten allen twijfel voor eenige duizenden 
minder. 

— Welke schreeuwende trouwloosheid ! 
— En zoo gaat het altijd. Alles, alles voor hen ; niets 

voor een ander ! Ik herhaal het tot vervelens, en ongeluk-
kiglijk mijne woorden vinden geen weerklank!... Geloof 
mij vrij, wanneer het zoo voortgaat, maken zij zich van 
alles, en van de gansche wereld meester ! 

— H o ! H o ! . . . 
— Van alles, zeg ik, en zelfs van hetgeen anderen toe-

behoort !... En de groote zoowel als de kleine natiën laten 
hen begaan en leenen hun zelfs de hand. Voorbeelden lig-
gen bij derhand. Zoo ken ik een nijverheidsgesticht, dat 
geene andere werktuigen bezit dan herkomstig uit Duitsch-
land. Waarom?. . . Zelfs een Engelsch huis verkocht zijn 
brevet aan eene Duitsche firma. Ja ! Ja !... De Engelschen 
zei ven, dat schrander en vernuftig volk, laten zich alles 
ontnemen. Luistert maar : Het is u bekend dat sinds jaren 
en jaren Sheffield beroemd is voor het vervaardigen van 
allerhande snijtuigen : messen van alle soort, groote en 
kleine. Welnu, onze nijveraar, vroeger een uitstekend 
cliënt voor Sheffield, gaat thans te Keulen ten huize. De 
Duitscher heeft den Engelschman verdrongen. Hoe komt 
dat? . . . En, ik vraag nog eens : Waarom?. . . Waarom?. . . 
Is het om dat overheerschend volk toe te laten zijne handen 
te strekken over gansch Europa?. . . Is het om de andere 
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volken in den waan te laten dat al wat deugdelijk is uit het 
Oosten moet afkomstig zi jn?. . . Het is erbarmelijk !... Echt 
erbarmelijk!... Nog een weinig tijds, en wij en gansch 
Europa liggen ten pletteren gedrukt onder den Pruisischen 
hiel! 

Alhoewel zijne gezellen de zaken niet uit zoo een zwart 
oogpunt beschouwden, moesten zij toch bekennen dat in 
dien uitval veel waarheid stak. 

— Gij zijt reeds half bekeerd,,, besloot de hardnekkige 
bestrijder der vreemden. Later, later — ik twijfel er geen 
oogenblik aan — zult ge zeggen dat Arthur gelijk had. 
Niet ineens haalt de hoer zijn oogst van 't veld!... 

Zij betaalden hun gelag en trokken naar de stad. 
Aan de poort gekomen, stelde koopman Andries voor 

eens bij Baas Jan binnen te gaan. Zij moesten zijn welbe-
kend bierhuis voorbijtrekken en het was juist eene gelegen-
heid den man ook tevreden te stellen. 

— Zooals het u belieft, antwoordde Arthur met zeker 
ongenoegen. Ik ga er niet gaarne, dit weet ge ! . . . En gij 
weet ook waarom ; maar ik wil u mijne zienswijze niet op-
dringen... 

— De arme man kan toch het slachtoffer niet zijn der 
omstandigheden, zegde de dokter. 

Zij traden binnen en nauwelijks had de baas hen bemerkt 
of hij kwam toegeloopen en het was een « Welkom » alhier 
of (( Vriendekens » aldaar — eene beleefdheid tot overloo-
pens toe. 

Zij keken rond, links en rechts en zagen niets dan vrien-
den en kennissen in het gesticht van onzen waard. Een 
handdruk of een groet werd in 't voorbijgaan gewisseld. 

— Wilt mij volgen, beste heeren!... Wilt mij volgen! 
kwikkelde de huppelende baas. Ik zal u een goed plaatsken 
aanwijzen. 

Hij liep en sprong, alsof hij op stelten stond. 
Zij bestelden eene verversching en noodigden den waard 

een glas met hen te nuttigen. 
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Nauwelijks waren zij gezeten of men hoorde buiten de 
deur het getrappel van eenige mannen, die een licht liedje 
neurieden. 

Bij hunne intrede sprong de Baas op, liep tot den toog 
en mompelde bij zich zeiven : 

— God van den hemel, nu is het spel op den wagen ! 
De nieuwe bezoekers, die, naar het scheen, eenigszins in 

den wijngaard des H eer en waren, bestelden een glas 
Beiersch, keken de kamer rond en bemerkten onze vrien-
den. 

— Ha ! Ludwig ! sprak de eene tot den andere. Ziedaar 
eene goede gelegenheid !... Uw toekomstige schoonbroeder 
is ginds aangezeten. 

— Laat die in rust, Willem ! was het antwoord. 
— In het geheel niet ! Zoo een gunstig oogenblik mogen 

wij niet laten voorbijgaan. Komaan, kameraad... 
— Maar... 
— Geen tegenstreven, jongen. Men zou wel zeggen dat 

gij geen moed in het lijf hebt. 
— Geen moed? . . . Ik... 
— Zeker !... 
Door den drank eenigszins aangehitst en geprikkeld door 

de woorden van zijnen makker, nam de aangesprokene het 
glas in de hand en vastberaden zei hij : 

— Gij zult zien ! 
Willem Kraus en Ludwig Bodenheim — het waren zij, 

zooals onze lezers het reeds geraden hebben — naderden 
onze vrienden. 

— Komaan ! riep hij. Op ons aller gezondheid ! 
En hij stak den arm uit in de richting van Arthur. 
— Op de gezondheid van uw toekomstigen schoon-

broer ! grommelde Kraus. 
De jonge Vervliet wendde het hoofd om en keerde hun 

den rug. 
— Wat ? . . . Gij weigert met ons te drinken ! barstte Wil-

lem in gramschap los. Dit zult gij ons betaald zetten, kerel ! 
Arthur sprong op en zag den spreker met minachting in 
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de oogen, alsof hij zeggen wilde : Ik ben niet bang voor u ! 
— Nog al ? . . . 
— Welaan, een teug!.. . Als goed kameraad!... bracht 

Ludwig als bemiddeling en verbetering in. 
Maar het klonk ernstig en beslissend uit den mond van 

onzen vriend : 
— Ik heb geen uitstaans met u ! 
— Wat? . . . 
— En ik wil er geen hebben, noch met u, noch met niet 

een van de uwen ! 
Dit was eene erge beleediging, waarover de Duitschers 

hem rekening vroegen. 
— _U rekening geven ? . . . Waarover ? riep de jongeling 

in volle opgewondenheid uit. Doet zoo iets over den Rhijn ! 
Maar bij ons, ziet ge, dat pakt niet !... En dat zal nog lang 
duren, vooraleer ge hier meester zijt ! 

— Onbeschaamde rekel!.. . 
— Overweldigend volk!. . . Onverdraaglijke kerels! 
Deze en mindere of meerdere grove en spottende woor-

den vlogen door de lucht. 
Dokter en koopman waren opgesprongen, om hun 

jongen vriend, dien zij tot kalmte trachtten aan te zetten, te 
beschermen. 

Intusschen kwam de baas toegeloopen en bewoog zich 
onder de twistenden. 

— Maar, vriendekens-lief, klonk het zacht biddend en 
streelend, weest dan toch kalm en bedaard ! 

Dat hielp niet. De scheldwoorden en het rumoer verdub-
belden. En Baas Jan liep voortdurend van den eene tot den 
andere, al zeggende en al predikend : 

— Ge zijt allen brave menschen ; ge zijt mij allen wel-
kom, en ik heb u allen lief, zeer lief ; doch ik houd \an 
stilte en vrede in mijn huis. 

De zaken gingen eene slechte wending nemen, toen 
opeens, in een der hoeken van de zaal, een stevige kerel 
oprees. 
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De overige bezoekers waren mede opgesprongen en 
schenen partij te kiezen voor den jongen Vervliet. Zij juich-
ten en riepen al overhoop : 

— Wacht wat !... Wacht wat !... Het spel zal welhaast 
eindigen !... Sterfye Dries bemoeit er zich mede ! 

De vent was een hoofd langer dan de anderen, met armen 
en beenen als een reus. Om zijne sterkte droeg hij den 
bijnaam van « Sterke Dries » — een echten eerenaam voor 
het volkje onzer kaaien. 

Hij naderde langzaam en met vasten tred, al mompe-
lende : 

— Ha !... Zij willen hier den baas spelen!... Wacht een 
beetje !... Dat gaat niet !... Neen, dat gaat niet !... 

Hij schoof tusschen de twistenden, en bezag de Duit-
schers met trotsche en uitdagende blikken. 

— Wat komt die onbeschofterik hier doen? riepen zij. 
— U beletten een haar te raken aan onzen Arthur, was 

het kalme en besliste antwoord. 
Hij noemde hem onzen A rthur, omdat hij deel uitmaakte 

van den Anti-Duitschen bond, door Arthur gesticht en 
geleid. 

De jongen was uitermate goed gezien door zijne mede-
leden. Hij bezat hun volle vertrouwen en niet minder hunne 
diepe genegenheid ; want hij had het handje om met hen 
om te gaan. 

— Dat gaat u niet aan !... Bemoei u met uwe zaken !.. . 
schreeuwden de Duitschers en stelden zich in aanvallende 
houding. 

—- Zoo ! . . . Zoo ! . . . Beproef het maar eens! . . . Beproef 
het maar eens !.. . En gij zult zien !. . . 

-— Nogeens, wij herhalen het : Bemoei u met uwe 
zaken !... 

— Dat zeg ik ook !... Gij, vreemde ratten... 
En op dat woord wilden zij op hem toespringen ; doch 

met zijn krachtigen arm weerde hij hen af, en met de be-
wustheid zijner macht, voleindigde hij met kalmte : 

— Gij — ik schreeuw het hier luidkeels — gij kunt uw 
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geluk hier zoeken, als gij het goed vindt ; maar wij, Ant-
werpsche jongens, zullen onze zaken zelf klaar maken!.. . 

Een algemeen gejuich steeg ten hemel. Ten allen kante 
riep men : 

— Bravo, Dries ! Bravo ! 
De Duitschers stonden verbluft. Nog nooit hadden zij zoo 

een tegenstand ontmoet. Zoo het veld verlaten, was verne-
derend en belachelijk, en nochtans !... 

Willem Kraus balde de vuisten ; doch Ludwig weerhield 
hem. 

— Bedaar u, Willem, bedaar u, kameraad, bad hij. De 
kerel... 

— Is niet waard onze handen vuil te maken !... 
-— Dat ware nog jammer ! lachte Dries. 
— Dat zult ge mij betaald zetten, lomperd. 
—- Ik wacht u !,.. 
En weer ontstond in de zaal een levendig gejuich. 
Knarsetandend en inwendig mompelend en vloekende, 

trokken de Duitschers achteruit. 
Arthur drukte zijnen verdediger levendig de hand en 

bedankte hem met deze woorden : 
— Wat ben ik tevreden zulke volgelingen gevormd te 

hebben ! 
Baas Jan liep heen en weder, al kermende en zuchtende ; 

hij bad en smeekte en trachtte de gemoederen te stillen. 
— Waar heb ik het verdiend !... Waar heb ik het ver-

diend ! vloeide het bijna onhoorbaar over zijne bevende 
lippen. 

Hij deed zijne Duitsche kalanten uitgeleide en bad hun 
nederig om verschooning. 

— Loop naar den drommel !... was hun eenig en woe-
dend antwoord. 

Woelige gesprekken en redetwistingen ontstonden ten 
allen kante der zaal. De eenen wilden dit, de anderen dat, 
en al wat de patroon deed om de gewone bezoekers van zijn 
huis te stillen was boter aari de galg. 
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— Och Heere toch !... Och Heere toch ! zuchtte de arme 
man. 

— Dat men dat goedje buitenwerpe ! steeg het uit een 
der groepen. 

— J a ! J a ! Neen! Neen! Goê jongens!. . . Onderkrui-
pers !... Schij nheiligen !... Lafaards !... 

Het was een geraas om er zijne ooren bij te verliezen. 
Een paar aanwezigen, die niet zoo opgewonden en min-

der onverdraagzaam waren, hadden geen bijval en werden 
tot zwijgen gebracht. 

Eindelijk sprong Sterke Dries op en nam het woord. 
Op het oogenblik heerschte er eene angstige stilte. 

— Wat ik zeg, riep hij met eene stem, die alles over-
heerschte : Kort en goed ! Al dat gespuis de deur uit ! 

— Dat is het! . . . Dat is het! klonk het met algemeene 
instemming. 

— Hemeltje-lief ! kloeg de baas. 
— Ja, ventje, ja ! Dat kan niet anders !... Wij buiten het 

huis of zij. 
— Dat zult gij toch niet doen ? 
— Er is geene andere uitkomst!... Gij hebt te kiezen! 
— Och God ! Och God !... kermde de bedrukte hospes. 

Moet ik dan het slachtoffer zijn van al die twisten en on-
eenigheden? Zal het dan gezegd worden dat in de Gulden 
Spoor, waar iedereen welkom is en goed ontvangen wordt, 
niets dan woelgeesten en onverbiddelijken heerschen ? . . . 
Och arme ! Och arme !... 

En hij liep van de eene groep tot de andere om ze tot 
betere gedachten te brengen ; doch al zijne pogingen leden 
schipbreuk. 

Van dan af, door de standvastigheid van eenigen, was 
de afspanning van Baas Jan van allen Duitschen invloed 
gezuiverd en de echte Antwerpenaren spanden er weer de 
kroon... 

Zoo had het moeten zijn en blijven ; maar, helaas ! het 
duurde niet lang. 
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Eenige dagen later waren zij daar terug... bij kleine 
groepjes... zonder veel gerucht te maken. Zij bestelden 
weer hun Munich, dat zij met volle teugen nuttigden, en 
onze brave Antwerpenaren, die den lust tot dat biertje niet 
konden weerstaan, volgden weldra hun voorbeeld. 

Na eene goede maand waren de Duitschers machtiger en 
sterker dan ooit in het gesticht van den babbelzieken Baas 
Jan. 

— Wat jammer, zooals de jonge Vervliet het bij het 
heengaan zegde, dat er in onze stad niet een paar duizenden 
mannen waren, zooals onze Sterke Dries ! 

Maar de slenter, de eeuwige slenter. Onbekommerd en 
zonder erg liet men de vreemden begaan en men dacht niet 
eens aan het gevaar, dat wij allen liepen... 

Zij hadden den voet in de vesting !... 
Wie zou ze tegenhouden en terugdrijven !... 



VIII. 

H E T L A A T S T E OOGENBLIK 

Dagen en dagen, weken en weken verliepen, zonder 
eenige buitengewone verandering. De toestand bleef steeds 
dezelfde. 

De indringing der Duitschers nam meer en meer toe, 
vooral in België en Holland, alhoewel ook andere landen 
er in het geheel niet van bevrijd waren. 

Overal ontmoette men die mannen en ook vrouwen, 
onder alle maatschappelijke betrekkingen en onder alle 
vormen, als ik mij zoo uitdrukken mag. Geene maatschappij 
kon er gesticht, geen bankhuis tot stand gebracht, geen 
hotel of koffiehuis — hetzij groot of klein — opgericht wor-
den, zonder Duitsche inmenging. Bazars en allerhande 
nijverheidsinrichtingen rezen uit den grond met overrhijn-
sche bestuurders. Antwerpen en zijne haven, waar de uit-
heemsche invloed dagelijks toenam, gaven er het voorbeeld 
van. Geen gewest van ons land maakte uitzondering : het 
eene wat minder, het andere wat meer ; maar in alle plaat-
sen van eenig belang, in onze landelijke gewesten, zoowel 
alle in onze nijverheidsstreken, overal nestelden de vreemde 
gelukzoekers en overrompelaars, of kwamen zij, onder het 
eene of andere voorwendsel, hunne waren aanbieden. Zij 
werden zoo op hun gemak ten onzent ; zij kwamen zoo in 
hun schik, alsof zij zich in hun eigen huis bevonden. 

Huwelijken tusschen in- en uitlanders kwamen meer en 
meer tot stand. Hooggeplaatste personen gaven er het voor-
beeld van : Het was geene uitzondering meer, — men zou 
haast zeggen : het werd de regel. 

Dit viel onzen braven, goeden Vervliet bijzonder sterk in 
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het oog ; dit deed hem nadenken, en dit had op den duur 
een machtigen invloed op zijne ziens- en doenwijze. Hij zag 
burgemeesters en schepenen, die graag hunne lieve, jeug-
dige dochters schonken aan vreemden, die nochtans noch 
door talent, noch door maatschappelijken stand uitmuntten. 
Mannen, die de hoogste betrekkingen bekleedden, trof hij 
aan, die er in het geheel niet tegen opzagen hunne zonen 
in Duitsche familiën te brengen, en zoo verbintenissen te 
verwekken, alsof ze van denzelfden bloede waren. Op onze 
zeekusten, waar, zooals wij gezien hebben, de Germaan-
sche inval van jaar tot jaar grooter werd, waren deze verbin-
tenissen in het geheel niet zeldzaam. Zelfs had men onzen 
vriend een burgemeester van een der badplaatsen aange-
wezen, wiens beide dochters : de eene met een Belgischen, 
de andere met een Duitschen officier gehuwd waren. Hoe 
kon die man den oorlog vreezen?.. . Hij zou zijne kinderen 
toch niet blootstellen tegen elkaar in het harnas te vliegen ! 
Elkaar te haten, elkaar te bevechten, misschien te moorden, 
of voor gansch het leven vijandig te blijven !... Dit streed 
tegen alle menschelijke bedenking, en dit kon in het geheel 
de belanghebbenden niet verontrusten. Hetgeen waarheid 
was voor hen, moest het voorzeker ook zijn voor hem, Ver-
vliet, die er verre van af was zich in het hoofd te steken dat 
hij de zaken beter kende dan anderen. 

Nochtans zijne zonen waren daar : de eene, kalm en be-
daard ; de andere, levendig en opvliegend ; doch beiden 
verstandig en geleerd. En die bleven onverbiddelijk. Van 
eene verbintenis wilden zij noch hooren, noch zien ! 

Daarbij zijn jongste zoon had een hevigen twist gehad 
met den minnaar zijner dochter, en dit had de betrekkingen 
gedurende nog al langen tijd merkelijk verlamd en ver-
koeld ; maar langzamerhand hadden zij weer toegenomen. 
Er was overigens gebleken uit een onderzoek, door Vader 
Vervliet gedaan, dat Ludwig zich betrekkelijk goed gedra-
gen had : Hij had de zaak niet tot het uiterste gedreven, en 
dit ongetwijfeld uit eerbied voor hem, Vervliet, en minzaam-
heid en gehechtheid aan zijne toekomende. Zijnen boezem-
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vriend Wiîiem, had hij tot kalmte aangezet, en was ertoe 
gekomen, alhoewel met veel moeite, hem de plaats te doen 
verlaten, zonder betreurlijke en onherstelbare gevolgen... 
« Uit berekening ! » had Arthur tot zijn vader gezegd. Hoe 
het zij, Vervliet was er hem erkentelijk voor : de verliefde 
jongeling had in zijne achting gewonnen. 

De betrekkingen waren weer aangeknoopt ; doch alles 
bleef onbeslist, zooals voorheen, men zou later zien... 

Ondertusschen hadden in de verschillige landen van 
Europa belangrijke hervormingen plaats voor wat de leger-
inrichting betreft. 

Duitschland was en bleef gewapend Van top tot teen en 
bekreunde zich weinig over het steeds flauwere en flauwere 
geschreeuw der Revanche, door eenige heethoofden zijner 
naburen aangeheven en dat langzaam scheen te vergaan. 
Vredelievende menschen inderdaad kregen meer en meer 
schrik van ellendig en noodeloos bloedvergieten. 

Doch vooruitziende en voorzichtige lieden voelden ook 
dat hun bestaan, hunne vrijheid gevaar liep en dat zij zich 
tegen alle overrompeling moesten vrijwaren en zich te ver-
dedigen hadden. 

Het uitgestrekte Rusland hervormde zijne krijgsmacht op 
zoo eene manier dat het op korten tijd millioenen en mil-
lioenen meerdere verdedigers telde. Het kon niet anders : 
Zijne uitgestrektheid, zijne overgroote bevolking leenden 
er zich toe. 

Frankrijk volgde. Na levendige, langdurige en geweldige 
besprekingen voerde onze nabuur den driejaarlijkschen 
dienstplicht in. De vredelievenden — pacifisten -— wilden 
er niet van weten ; doch de vooruitzienden, d.e kalme, be-
zonnen menschen behaalden de zegepraal. 

En België?. . . Ja, wat zou ons vaderland doen?. . . Sjou-
welen en twisten, en njets anders?. . . Men rook lont!. . . 
Men leefde op een vuurberg !... Dit voelde en ondervond 
men wel En dit schenen ook andere, machtige Mogend-
heden aan onze Regeering te hebben doen begrijpen. 
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Eindelijk werden eenige hervormingen ingevoerd. De 
plaatsvervanging werd afgeschaft, daarna de loting en ten 
slotte moest iedere familie, naar gelang zijner belangrijk-
heid of sterkte, een aantal zijner leden voor het vormen van 
het leger leveren. 

Dit was te weinig voor sommigen, te veel voor anderen. 
Het Niemand gedwongen soldaat leefde voort, vooral in 
Antwerpen ; maar men hield er geene rekening van. Men 
hield ook geene rekening van het ALLE MAN soldaat. 
Hadde men dit stelsel aangenomen, het zou ons misschien 
van al onze rampen en ellenden gevrijwaard hebben!.. . 
Wie kan weten !,.. 

Hoe het zij, de zaak was aangevangen en op weinige 
jaren zou ons vaderland zonder twijfel eene stevige en aan-
zienlijke krijgsmacht bezeten hebben. Nog een stootje en 
geen mensch had nog de hand durven uitsteken tot het 
machtige en duchtig ingerichte België : Hij ware het wel-
licht zachtjesaan voorbijgegaan... Maar dan ook hadde hij 
het misschien later zooveel te gemakkelijker opgeslorpt, 
om niet te zeggen ingeslikt. (Men vergeve mij deze al te 
gemeene uitdrukking). En wij herhalen nog eens : Wie kan 
weten ! Wie kan de toekomst voorzien !... 

Zoo leefden wij — de eenen wat rustiger, de anderen wat 
schroomvallige! — stillekens aan voort tot het midden van 
het jaar 1914. 

Wij waren gelukkig in ons klein landeken. Wel werden 
onze politieke twisten heviger en heviger ; wel leefde en 
heerschte hier en daar — en dit vooral op onze buitenge-
meenten — een kleine dwingeland, die alles en allen over-
weldigen wilde ; maar wij gelooven niet dat op de gansche 
wereld een land bestond, waar zooveel vrijheid heerschte 
en waar iedereen zoo vrij en vrank zijne meening uiten 
mocht. 

Wij waren gelukkig en tevreden, voor zooveel het een 
mensch in zijn leven zijn kan en het ook beseffen wil. 

De handel nam eene ongewone vlucht : Antwerpen en 
Gent vergrootten hunne haven, en de Staat bouwde er eene 
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gansch nieuwe op onze zeekust : Brugge-Zeehaven. De 
nijverheid nam meer en meer uitbreiding. In Limburg wer-
den nieuwe koolmijnen ontgonnen. De landbouw was in 
bloeienden toestand en de voortbrengselen, welke de bui-
tenlieden den stedelingen aanbrachten, werden aan vol-
doende, zelfs rijkelijke prijzen verkocht. 

Er heerschte eene algemeene welvaart. Iedereen won 
ruimschoots zijn bestaan, en schikte zijn lustig en gelukkig 
leventje naar zijn zin en welbehagen. 

Wat wil men meer !... 

De zomer was daar en menigeen maakte zich vaardig om 
de rusttijden in te huldigen. De villa's, in de omstreken der 
steden, kregen hunne jaarliiksche bewoners, en onze bad-
plaatsen bereidden zich om hunne gewone bezoekers te ont-
vangen... 

Vader Vervliet zou dit jaar een der eersten zijn om de 
genoegens der verkwikkende zeelucht te smaken. Reeds 
van in den beginne van den zomer begaf hij zich naar ziin 
geliefd Blankenberge en zocht er, met behulp en naar het 
welgevallen zijner dochter eene goed geschikte villa, waar 
zij het gansche jaargetijde zouden doorbrengen. 

De goede man zou er ook zijne oude vrienden, « de Duit-
schers )), terugzien. Wel was zijn vertrouwen in hen cenigs-
zins geschokt en had hij besloten met hen omzichtiger te 
handelen ; maar hij kon de genoeglijke uren niet vergeten, 
die hij met hen had doorgebracht. Zooals altijd, zijne uiter-
ste goedheid misleidde hem en deed hem meer dan eens 
van den rechten weg afwijken. 

Langzamerhand kwamen de vroeger bekenden aan, nu 
de eenen, dan de anderen, en Ludwig Bodenheim liet niet 
na zijne landgenooten de hand te komen drukken. Natuur-
lijk verwaarloosde hij de Vervliet*s niet ; ja, zoover was hij 
ertoe gekomen dat hij zijne bezoeken meer en meer verme-
nigvuldigde, met de vurige hoop dat onze vriend niet verder 
zijn instemming weigeren zou. 
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Waarom ook zou Vader Vervliet dat doen ?..-. Eene voor-
treffelijke, zoo niet schitterende toekomst lachte den jonge-
ling toe ; hij won dagelijks meer en meer in aanzien en de 
opbrengsten van zijn werk — zijne geldmiddelen — lieten 
hem toe, niet alleen in de behoeften van eene vrouw, maar 
ook in die van een talrijk huisgezin te voorzien. Was hij dan 
geen geschikt man voor Mejuffer Vervliet? Wie zou beter 
haar geluk, haar welzijn kunnen verzekeren ? . . . Hij had het 
volle besef van zijne waarde en dit gaf hem den moed en 
de kracht verder aan te dringen. Daarbij hij had het meisje 
uitnemend lief, en zij beminde hem niet minder. 

Ook trachtte hij meer en meer aan hare zijde te zijn en 
schikte zijne bezigheden zoo dat hij alle drie, vier dagen in 
Blankenberge te voorschijn kwam, en dan ook telkens ge-
ruimen tijd met zijne toekomende en heur vader het aan-
gename verblijf der zeestreek deelen kon. Langzamerhand 
gaf hij hun ook zijne vurigste wenschen te kennen : Hunne 
verbintenis na het zomer j aar getij de, bij hunne terugkomst 
te Antwerpen. 

Rosine verlangde niets beters en Vader Vervliet had niet 
neen gezegd. Ludwig had de volkomen overtuiging dat hij 
de overwinning zou behalen... 

Zoo stonden de zaken, toen eene gansch onverwachte 
gebeurtenis de streelende en aangename vooruitzichten der 
beide geliefden kwam verijdelen, of tenminste in de weeg-
schaal werpen. Een schromelijke moordaanslag had plaats 
in de Balkanstaten : De erfprins van Oostenrijk en; zijne 
gemalin werden er om het leven gebracht. 

Deze ongehoorde en verschrikkelijke wandaad bracht 
geheel Europa in ontroering. Wat zou het gevolg z i jn? . . . 
Woede der eenen ? . . . Straf der anderen ? . . . Bedreigingen ? 
Beloften ? . . . Genoegdoening ? . . . Onderhandelingen ? . . . 
Afbreuk ? . . . Vijandschap ? . . , Oorlog ? . . . Wie weet !... 

Heel de wereld was in beroering : Alle man leefde in 
angst en vrees !... Geene andere gesprekken dan over den 
dreigenden toestand werden nog gehoorde 
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Het spreekt van zelfs dat deze ontzettende gebeurtenis 
niet minder beroering verwekte onder de Duitsche kolonie 
onzer kusten. Te Blankenberge, evenals op de andere plaat-
sen, staken de vreemde bezoekers de hoofden tezamen en 
zagen elkaar ondervragend aan. Wat zou het zijn? Oorlog 
of vrede ? ... De eenen vreesden, de anderen hoopten... 

Zou Duitschland dezen akeligen toestand tot voorwendsel 
nemen om ziine plannen uit te voeren, en zijn doel te berei-
ken ? . . . Zou het in het harnas springen ?. . . Zou het zijn 
machtigen en verpletterenden arm doen gevoelen ? 

Velen dachten het ; maar dierven het schrikverwekkend 
woord niet uitspreken. 

Ludwig trachtte zijn toekomenden schoonvader gerust te 
stellen. Hij wist het wel beter ; maar hij vreesde eene on-
middellijke afbreuk. Als het oogenblik daar was, had hij 
al den tijd !... En dan nog !,.. Daarbij als de vrede niet ver-
broken werd, was zijne echtverbintenis om zoo te zeggen 
zeker... Waarom zou hij nu én zijne verliefde én heur vader 
verontrusten, zonder eenige de minste noodzakelijkheid, 
en gevaar loopen ineens zijne innigste hoop, zijne vurigste 
verlangens te zien verijdelen ?. . . Dit zou dwaas, dit zou 
onnoozel zijn !... 

Vader Vervliet had vertrouwen in de verdragen. De on-
zijdigheid van België was gewaarborgd, en Duitschland's 
handteekening bevond zich onder den plechtigen akt. « Een 
man, een woord ! » dit was zijne spreuk, en die herhaalde 
hij.-

Europa kon door den oorlog geteisterd worden, dat was 
mogelijk !... Maar België ? . . . Ons vaderland ? ... Dat kon 
niet !... 

Intusschen verminderden de bezoeken van Ludwig... 
Gedurende eenige dagen was hij in Blankenberge niet meer 
te zien ; —- wat mocht dit beteekenen ?. . . 

Eindelijk bereikte men d.e laatste dagen der maand Juli. 
De onrust, de onzekerheid vervulden aller harten ; angst en 
vrees las men op het aangezicht der bedrukte en vredelie-
vende menschen. Antwerpen vooral, de bakermat der Duit-
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sche indringers en overrompelaars, stond in rep en roer... 
Deze benarde en akelige toestand zou weldra een schrik-

verwekkend einde nemen. Men kon twijfelen, men kon 
hopen ; doch de droeve werkelijkheid zou niet lang op 
zich laten wachten : Zonder verder toeven zou zij wellicht 
daar zijn... 

En zekeren namiddag kwam dan ook de groote leider, 
heer Löwenstein, bij de Gravin binnengestormd. 

Zonder eenige plichtpleging greep hij Hare Edelheid de 
hand en fluisterde, bijna onhoorbaar, doch koortsig en diep 
ontroerd : 

— Weet gij het a l? !... 
Zij, zij leidde hem naar eene nevenkamer, opende de 

deur en uitte en enkel woord : 
— Ziedaar!. . . 
Hare reiskoffers waren in gereedheid gebracht. Alles was 

in regel, en zij vervolgde : 
—- Dezen avond breng ik mijzelf in veiligheid. 
's Anderdaags waren beiden verdwenen. 

Vader Vervliet, die bemerkte dat de Duitsche colonie in 
Blankenberge, in plaats van aan te groeien, stillekens aan 
wegsmolt als1 de sneeuw voor de zon, en die vruchteloos 
wachtte op de komst van zijn aanstaanden schoonzoon, 
spoedde zich terug naar Antwerpen : Hij wilde zekerheid 
hebben !... 

Zonder dralen richtte hij zich tot de woonst en verblijf-
plaats van Ludwig. Van hem zou hij de waarheid kennen. 
Hij klopte aan en daar zeide men dat Ludwig den vorigen 
dag heengegaan was voor dringende zaken. Dat gebeurde 
meer. 

En nu naar Willem Kraus, den innigen en trouwen ka-
meraad. Als twee broeders leefden zij samen. Insgelijks 
afwezig, insgelijks heengegaan!... Wat mocht dit zi jn?. . . 
Wat had dit te beteekenen ?. . . 

Vader Vervliet stond als met verstomdheid geslagen !... 
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Diep geschokt, vol angst en onrust begaf hij zich naar zijne 
woning, waar hij zijne dochter terug vond. 

Hij drukte haar vurig in de armen en zuchtte : 
— Bedrogen, Rosina!.. . Schandelijk bedrogen!... 
Uitgeput en moedeloos, ten diepste bedrukt naar ziel en 

lichaam, liet hij zich op een zetel neder vlij en... 
Zijne oogen waren geopend : De professor en zijn broe-

der Arthur hadden waarheid gesproken... 

Eenige dagen later brak de oorlog los. 
De goede man bleef, evenals wij en als zoovele anderen, 

nog een paar maanden in onze goede stad Antwerpen. 
Wij dachten dat de vijand nooit de stad overrompelen, 

noch innemen kon ; maar helaas !... 
Ondertusschen waren wij getuige van vele wonderbare 

zaken. Wij vernamen dat de indringers van vroeger, —-
handels- en kantoorbedienden, reizigers, koopliên en meer 
anderen — als officieren aan het hoofd der Duitsche legers 
stonden, dat die aanvoerders beter onze landstreek, beter 
onze wegen kenden dan ons eigen volk. Wij hoorden ook 
dat de werken, die zij, gedurende hun verblijf in onze 
streken uitgevoerd hadden, hun op wonderbare wijze ten 
dienste kwamen, om hunne moorddadige veldstukken en 
belegeringsvuurmonden te plaatsen. Alles, alles kwam hun 
ten stade : Volk en materiëel !... 

Eindelijk hoorden wij het grommelen der kanonnen ; de 
vijand naderde. Men voorzag den val van Antwerpen... 

Voor de beschieting der stad (October 1914) nam, de 
ontgoochelde en geknakte Vervliet met zijne dochter, en 
duizenden en duizenden goede en brave burgers de wijk 
naar Engeland. Zijne twee zonen hadden als vrijwilligers 
dienst genomen in het Belgisch leger, en strijden thans met 
goeden en kloeken moed voor de vrijheid en onafhankelijk-
heid van het Vaderland. 

Laat ons hopen dat zij op het slagveld noch Ludwig 
Bodenheim, noch Willem Kraus ontmoeten!... Laat ons 
hopen dat de goede, brave man, bij het eindigen van onze 
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ellenden, zijne dappere zonen weibehouden en in bloeiende 
gezondheid in Antwerpen moge terug vinden!... 

Bijna drie jaren zijn verloopert ; bijna drie jaren bevinden 
wij ons in vreemde gewesten, en nu nog duurt de woedend-
ste oorlog, die ooit de aarde geteisterd heeft. Niet alleen de 
Oude Wereld, maar ook de Nieuwe Wereld, tot de verst 
verwijderde landstreken staan onder de wapens. Het is een 
strijd op leven of dood ! 

Al wat het menschelijk Genie ooit uitgevonden heeft, 
strekt tot vernietiging, zoowel van levende wezens als van 
materiëele instellingen. 

Millioenen en millioenen menschen — schrik niet, oh, 
lezer ! — hebben reeds door vuur en lood, door spies en 
zwaard, door brand en moord het leven verloren!... Mil-
lioenen en millioenen zijn gekwetst en verminkt, en veroor-
deeld een ellendig leven te leiden !... En het duurt voort !... 

Verwoesting, plundering, uitbranding van steden en 
dorpen, — vernietiging van kerken en monumenten, van 
kasteelen, landerijen en hoeven!... Niets, niets houdt hen 
terug !... En het duurt voort !... 

Men vecht en strijdt overal : Op de aarde en in de lucht ! 
Op de zee en onder het water !... Niet alleen vuurmonden 
en blanke wapens staan ten dienste der strijdende legers ; 
maar tuigen, die zich hoog in de lucht verheffen, werpen 
gloeiende bommen, die alles verwoesten, — vaartuigen, 
die men noch hooren, noch zien kan, bewegen zich in de 
zeeën, onder, ja ONDER het water, en boren de schepen 
in den grond !... 

Het is alsof de hel uitgelaten was, om het gansche 
menschdom te vernietigen ! 

En wanneer en hoe zal dit alles eindigen !... 

Verder zullen wij over dezen Reuzenstrijd — zoo ramp-
zalig en zoo ontzettend dat wij geene woorden vinden om 
hem te bestempelen — niet uitweiden. Dit ligt in onze be-
doeling niet ; daarvoor behoeven jongere krachten die zich 
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aan de studie en beschrijving van dit ellendig en rampzalig 
tijdvak kunnen wijden. Alleen willen wij, in eenige woor-
den, doen uitschijnen welke rol — volgens de getuigenis 
onzer Bondgenooten, die het de wereld door uitgebazuind 
hebben — ons Vaderland in dit verschrikkelijk drama ver-
vuld heeft, en hoe het nu nog stand houdt. 

Tweemaal heeft het dapper legertje van het kleine België 
den toestand gered. 

T e Luik werden de Germaansche legers gedurende dagen 
en dagen door onze kloeke, onverschrokken soldaten terug-
gehouden. Dit verleende den Franschen den noodigen tijd 
den tegenstand in te richten ; — zoo niet waren de zegevie-
rende Duitschers in Parijs ! 

Op den Ijzer hielden de Belgen langen, langen tijd stand 
tegen de overweldigende legers, die eindelijk den strijd 
opgaven. — De Duitschers verloren er oneindig veel volk ; 
maar helaas ! wij ook verloren er onze beste zonen. Onze 
bittere tranen kan ze — ellendig en rampzalig genoeg — 
niet in het leven terugroepen !... 

Zonder dezen tegenstand waren de Duitschers in Kales, 
vanwaar ze Engeland bedreigden. 

Nu nog houdt ons heringericht leger kloek en moedig 
stand op den linkervleugel der verbondene strijdkrachten... 

Mochten de machtigen der aarde, mochten de groote 
Mogendheden onze bloedige opofferingen, onze ellende, 
onze verliezen nooit vergeten !... 

Folkestone, 1916-1917. 
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DE L U C H T A A N V A L OP F O L K E S T O N E 

Erkentelijk 

Op het oogenblik dat wij de pen neerleggen (25n Mei 
1917), wordt in het lieve badplaatsje Folkestone — waar wij 
onze verblijfplaats gevestigd hebben — eene zoo afgrijselijke 
en ontzettende wandaad bedreven dat het aandenken de 
haren doet ten berge rijzen, en den mensch met verstomd-
heid en afschuw terneder slaat. 

Een twintigtal Duitsche vliegtuigen zweven gedurende 
tien minuten boven de stad, werpen bommen op bommen, 
vernietigen en verwoesten allerhande gebouwen, treffen 
mannen, vrouwen en kinderen, en... hun D U I V E L S W E R K 
verricht, verlaten zij zegevierend de vreedzame plaats, die 
zich niet verdedigen kan ! 

Schromelijke uitslag van dit helsche werk : 
Ongeveer 80 menschen gedood ; bijna 200 gewond en 

velen voor gansch hun leven ongelukkig gemaakt !... 
Elke beschouwing over zulken woesten moordaanslag is 

overbodig. Onze taal leent er zich moeilijk toe om zulke 
euveldaad naar behooren af te schetsen. Overigens de 
feiten spreken door zich zeiven : Zij zijn waardig van die 
der wildste volken... 

Zonderling iets! . . . Geheugenswaardig verschijnsel!... 
Veertig jaar geleden (31n Mei 1878) leed het Duitsche oor-
logschip (( Der Grosser Kürfiirst » schipbreuk op de kusten 
van Folkestone. De arme visschers der plaats redden een 
groot deel der bemanning en de aangespoelde lijken der 
verdronkenen werden met groote eer ter aarde besteld op 
het kerkhof dier stad. Nu nog prijkt op deze begraaf-
plaats een grootsch en indrukwekkend gedenkteeken, dat 



door de Stedelijke Overheid met veel eer en plechtigheid 
ingehuldigd werd. 

Men vraagt zich af of de lijken, die daar rusten, den 
25n Mei 1.1. in hunne graven niet trilden en opsprongen, — 
en of het uit ERKENTENIS is %at hunne, nakomelingen 
den woeststen aanslag pleegden, die ooit door eenig onheb-
belijk en gewetenloos mensch werd bedacht en uitgevoerd ! 



VIII. 

NASCHRIFT 

De woedende strijd, de kamp voor vrijheid en recht is 
ten einde. 

Het pleit is beslist ; de Verbondenen zegepralen over 
macht en geweld. 

De Duitscher, tot onmacht gedoemd, trok achteruit en 
bood den vrede aan. Behendig genoeg wist hij dit te doen, 
vooraleer de vijand zijn grondgebied betreden had. 

Men ziet, in berekening behoudt dat volk het meester-
schap. 

Begonnen met den inval van ons land op 4n Augusti 
1914, eindigde de bloedige slachting — de uitdrukking is 
niet te sterk — door den wapenstilstand, gesloten den 1 1" 
November 1918. 

De Vrede werd geteekend den 18n Juni 1919. 
Gedurende al dien tijd leefde ons vaderland, alsook een 

groot deel van Frankrijk en meer andere streken van 
Europa onder de Duitsche overheersching en dwingelandij. 

Het waren jaren, lange, droeve jaren van schrik en ver-
woesting, van driest geweld en moorderij, van roof en 
plundering, van onnoembare schurkenstreken van allen 
aard. 

De voorschriften van het onmensch, dat den naam draagt 
van Keizer Willem II, werden immers naar de letter ge-
volgd. 

Die ellendeling — dat uitbroeisel van al hetgeen de Hel 
akelig en aanstootelijk bevatten kan — schreef in October 
1914 aan Keizer Frans Joseph — werktuig in Willem's 
handen — hetgeen volgt : 

(( Mijne ziel verscheurt, maar toch moet men alles 
te vuur en te zwaard verwoesten ; mannen, vrouwen, 
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kinderen, ouderlingen slachten ; noch hoom, noch huis 
sparen. Met deze verschrikkingen neemt de oorlog, 
binnen twee maanden, een einde ; wanneer ik integen-
deel met menschlievendheid te werk ga, kan hij nog 
jaren duren. Ofschoon het mij walgt, ben ik verplicht 
op het eerste in te grijpen. » 

Welke schijnheiligheid!... Allen den nek omwringen, 
alles vernietigen, om aan de verwoesting een einde te 
stellen ! ! 

Het Pruisische Militarismus en al zijne handlangers wa-
ren met dezelfde gevoelens behebt. 

Ziehier onder andere de getuigenis van een der grootste 
staatsmannen, Hr. Erzberger, die tegenwoordig aan het 
hoofd der zaken staat. Op 5" Februari 1915 schreef hij in 
« Der Tag » : 

« Gevoeligheid in den oorlog is eene strafschuldige 
domheid. Het is menschelijker de stad Londen heel en 
gansch te vernietigen, dan één Duitschen soldaat op 
het slagveld te laten doodbloeden. Voor elk schip dat 
in den grond wordt geboord, zou men tenminste eene 
Engelsche stad moeten verwoesten. » 

Deze leerstelsels werden gedeeld door de gansche Natie. 
Zoo was het volk sinds jaren en jaren opgeleid geworden. 
Zij waren de eersten, de waardigsten. Zij moesten de 

hooge hand over alles hebben ! Zij moesten heerschen en 
de leiding hebben over landen en volken!.. . De gansche 
wereld moest buigen voor hunnen wil... 

De keus der middelen was hun onverschillig : Hun doel 
alleen hadden zij in het oog !... Voor niets zouden zij terug-
deinzen om het te bereiken en hunne heerschappij te ves-
tigen ! 

Met zulke gevoelens bezield : hun geest van meerder-
heid in het hart ; hun haat en nijd voor andere volken, kan 
men beseffen hoe woest en wild, hoe wreed en barbaarsch 
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deze Reuzenstrijd geweest is, die de gansche wereld in rouw 
en ellende gedompeld heeft. 

Zooals wij het reeds zegden, zullen wij het niet wagen 
in verdere bijzonderheden te treden over dit alles. Geleerde 
geschiedschrijvers zullen er opstaan en levendige tafereelen 
schetsen van al de schrikkelijkheden, die de menschheid in 
deze droeve tijden beleefd heeft. 

Enkel en alleen willen wij onzen geëerden Lezers nog 
eenige inlichtingen mededeelen, die wij rechts en links in-
gezameld hebben. Dit zal hun een gedacht geven van den 
ellendigen toestand waarin wij gedompeld waren, en waar-
in wij ons thans bevinden — toestand, die nog langen, 
langen tijd zijne drukkende en droevige gevolgen zal doen 
gevoelen : 

A. — Sterkte der legers bij den wapenstilstand 
(volgens Kapitein Guest) 

Engeland (mei zijne koloniën) 5.700.000 
Frankrijk 5.100.000 
Italië 3.400.000 
Vereenigde Staten 3.700.000 
Duitschland 4.500.000 
Oostenrijk 2.250.000 

Hier moeten nog bijgevoegd worden de legermacht 
van België, Griekenland, Servië, Portugal, enz. 

B. — Dooden en gekwetsten 
Generaal March, hoojdbevelhebber van het Ameri-

kaansch leger, schat de verliezen aan dooden op 
7.354.000 man. 

Wij bezitten, Voor wat België betreft, geene officiëele 
opgaven ; doch in de Fransche Kamer verklaarde dezer 
dagen de verslaggever dat België ruim 38.000 gesneu-
velden telde. 

Verschrikkelijk getal, dat nog met eenige duizenden 
aangroeit door de moorderijen en ontvoering der Bur-
gerlijke bevolking ! ! 
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Verder zijn er een groot getal die « Verdwenen » 
zijn en die men nooit meer zal terugzien. 

De onverbiddelijke Dood zal hare zeis niet vruchte-
loos geheven hebben. 

Andere berekening : 
Een dagblad schat de verliezen voor de zeven bij-

zonderste deelnemers op : 
8.500.000 dooden ; 
7.200.000 gekwetsten en onbckwamen behoorlijk 

werk te verrichten. 
Voor België spreekt men van 20.000 ERG vermink-

ten en 57.000 licht gekwetsten. 
C. Verwoestingen 

Hetzeljde blad geejt de volgende opgave : 
1° Verwoeste en leeltjk gehavende steden, dorpen, 

gehuchten, enz. : 3.000. 
2° Handelsvloot : 15 millioen tonnemaat. 
3° Zeemacht : Onbekend totnutoe, doch zeer aan-

zienlijk en boven alle menschelijke bedenking. 
Voeg daarbij de verwoesting der mijnen, der brug-

gen en Wegen, der spoorbanen en vaarten, der gebou-
wen en der landerijen, die jaren lang niets meer 
voortbrengen zullen. 

In België alleen werden 80.000 huizen verwoest, 
waarvan 70.000 op de buitengemeenten (opgave, ge-
daan hij de tentoonstelling in Brussel Voor den herop-
bouw Van steden en dorpen). 

Welk afschuwelijk schouwspel! 
En hoe roept dit alles niet om wraak en herstel ! 

D. — Geldmiddelen 
Volgens de Verklaring van den Engelschen Minister 

LAoyd George, in de Wetgevende Kamers, den 2V 
Juli 1919. heeft deze oorlog aan de Bondgenooten 
alleen dertig duizend millioen ponden sterling gekost, 
zij — het pond slechts tegen 25 jr. gerekend — de k°~ 
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lossale som van 750.000.000.000 frank (750 mil-
liards ). 

Eenige dagen geleden kondigde een blad over de 
oorlogsschuld der bijzonderste landen de volgende 
cijfers af : 

Engeland 182 milliards. 
Frankrijk 118 » 
Rusland 112 » 
Vereenigde Staten 100 » 
Italië 46 » 
Duitschland 174 » 
Oostenrijk; 95 » 

Al deze gegevens zijn in het geheel niet officiëel, maar 
zij zijn eerder onder dan boven de wezenlijkheid. 

Uit dit alles kan men afleiden hoe diep de gansche we-
reld en vooral Europa gevallen is, -—en welken reuzen-
arbeid het kosten zal om uit dien poel te verrijzen !... 

Intusschen blijven de ware plichtigen van het helsch 
bedrijf op vrije voeten loopen. 

De Keizerlijke aterling, Willem II, bevindt zich op een 
prachtig kasteel, in Holland. 

In plaats zich aan het hoofd van zijne legers te stellen om 
zijn land te verdedigen, koos de kerel in allerhaast het 
hazenpad, toen hij zag dat hij het onderspit ging delven. 

Hij leeft daar in rust — want de man heeft geen ge-
weten. 

De Bondgenooten willen hem en zijne handlangers voor 
het gerecht dagen ; maar ten huidigen dage hebben zij 
hunne uitlevering nog niet gevraagd. 

Waarom die booswichten niet onmiddellijk opgeëischt ? 
Dit alles, helaas S duurt veel te lang, en iedereen, alle 

landen, alle standen vragen naar gerechtigheid!... 
Hetzelfde doet zich voor aangaande het vrije verkeer 

onzer vijanden in de verschillige staten van Europa. 
Zullen die verwaten indringers onbelemmerd overal toe-

gang vinden zooals voorheen?... 
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Naar men zegt, hebben Frankrijk en Engeland maatre-
gelen genomen ; maar wat ons land betreft, vernemen wij 
niet dat ons Staatsbestuur zich met deze dringende en be-
langrijke zaak heeft onledig gehouden. 

Wij hopen wel — en wij hebben de vaste overtuiging — 
dat dit zal gedaan worden, zoohaast de vrede voorgoed hare 
bekrachtiging zal ontvangen. 

Intusschen drukt een zware last ons op de schouders, en 
hebben wij een grooten, vaderlandsch'en plicht te vervullen. 

Geen gemeens meer met dat gehaat, verfoeilijk ras !... 
Geene zaken met hen !... Geene plaatsen in onze gezel-

schappen, in onze maatschappijen!... Nergens een voet in 
onze handelshuizen !... In onze bureelen!... 

Hunne handen zijn met bloed bevlekt... 
Zij zijn de moorders onzer zonen, onzer ouders ; — de 

verkrachters onzer moeders en dochters !... Een hoop ellen-
delingen, die het ons schamen moet ze te aanzien, te aan-
hooren ! 

Zij ontnamen ons onze rust, ons geluk, onze welvaart— 
Als echte wilden, als afschuwelijke monsters waren 

hunne onmenschelijke behandelingen, was hun aanstoote-
lijk en woest gedrag !... 

Getuige Leuven, Aarschot, Dinant en menige andere 
plaatsen !... 

Wraak en doemnis over hen !... 

Onze taak is volbracht ; wij nemen afscheid van onze 
geëerde Lezers. 

Mocht het aandachtig doorbladeren van dit boek mede-
helpen om eiken waren Vaderlander en vooral onze brave, 
goede Antwerpenaren de oogen te openen en hun te doen 
inzien wat de Duitschers zich voorstelden en in 't schild 
voerden, — zooals een schrijver zich uitdrukt. 

Mochten zij nooit vergeten welke droeve, angstige tijden 
zij beleefd hebben onder de heerschappij hunner wreede en 
gewetenlooze verdrukkers ! 
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Mochten zij zich steeds herinneren de kranige handel-
wijze, de moedige houding van den jongen Vervliet, den 
knappen anti-Duitscher ! 

Mochten zij hunne levenswijze richten naar dit — zijn 
voorschrift : 

Weg met dit vuig arglistig volk L. 

Allen, allen buiten de deur !... 

Antwerpen, September 1919. 
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