
Vader De Beucker

'fe Wommelghent, in de schadut, van den toren,
rust hij de goede man, die in Vlaanderen zijn woonste
had en er u$ng, r,ele en lange jaren, het roerend lied
van zijn liefdeleven.

Ik kan het niet verklaren wat er rnij toe dwongo
vandaag in clezen schoonen Lentedag, steeds aan heÀ
te denken. Maar ik moest er heen, de eerste rnaal
na zoovele jaren van verg;eten, de eerste maal rradat
m€n een der grootste zonen uit Vlaanderen ter ruste
had gelegd op 't stille rrof naast de zestiencreeul'schc
kerlreo onder 't gras van zijn land, in den goeden
ouden grond van Vlaanderen.

De eerste maal na zooveel jaren. Ik schaarnde rnij.
\Àrant hij rvas mijn leidsnran en mijn vriend in

menig uur van bitteren twijfel en toen ik wies, en
kra-eht en lijn en lileur, hun fiktie in hart en 

'oog

hariden bevestigd, was hij als een zlvare boorn, iÀ
luister van herfstavondzonne, in schaduw reedso maal
sterk gepoot in kleidracht en vr.uchtbaar nog tot
jongsten stond.

In dezen tijd van leed en van meditatie rnoest ik
naar hem toe en vond zijn graf niet meer.

Een klein houten kruis kreupelde schuin in den
grond en lvees alleen nog waar Vader slaapt.
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I{ij, die zooveel hiekl van trloern en van plant en

van clankbaarheid, hi.i vond het in den dnod- niet meer'

En ik schaamde rni.i.
f :F ;l:

Ja, het leven in clat stel'ke kind uit Vlaaudereno

van zijn prille jeugd dorstend naar lrennis en l]aâr
wetenschap, was gevuld rnet zonneschi;ln en bloernen-
geur: en een zegen Yoor ons.
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Hoe rnenigrnaal heb ik naar zijn rvoord geluisterd
en kreeg ik het gevoel en den indruk te rvandelen
in gouden tuin. Toen ik de zaal verliet geurclen mij
nog zijn rvoorden tegen en droop uit miin ziel de

floeren honig van zijn groole liefcle.
Vader De Beucker was cen man met sterke

zintuigen en een groot iempet"anrettt, rvien het roode
bloecl leutig door cle aelcren joeg. Een fakkel, die de

duisternis over Vlaandcren rvegbrandcle. In zijn oog
Iag cle blaurvc zonnigtrteitl var] orlzcn henrel, zijn zrvare
blonde baarcl rvas rijk van 't goutl onzer lnchten.

En hij gaf rvaarvan zijn harte overrveelclclc, rijke-
lijk, rnet sroeker.

Kind uit de natuur heeft hij der rvetenschap ge-

schonken rvat hij uit eigen stutlie betrck en een schat
is door clat x'eten en zijn willeu in gewelcligen
oven'loed ovei ons gekornen.

Zoodanig zelfs dat cle herinnering eran lrenr en zijn
rvetenschap voor ons reeds een rijkdonr is en genot.

I{ij rvas een r{jk rrensch, een goed rnensch. Stond
hij niet iir strijd vocr ons, in het vilnr', in de brandende
lrren van de groote Landdagenbern'eging, toen cle

scherpte l'an politieken toestantl naar de flaminganten
priemcle met de vlijmenrle pijn van haar giftige
pijlen ?

IIij rvist dat in de natuur', over ele .gansche rviide
rvcreld, geen bloempje, geen plantje, geen .n'ezentje

clijt zondel licht en zonder lucht. Hij u,ist dat men
Ylaanderen stikken \\'ou ontler de duisternis van
taah'erdrukking en dc Iogge opclringerij e€ner
vreemde taal. Hoe uren cle hersens onzer: kinclertjes
vervorrnen x'ilde door 't dornrne suffen op vreemde
tl'ocrden en tlat rnen heri harte en de ziele van Vlaan-
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deren trappen wou en vernieletr ernder smaad' hoon'

spot, verachting en onrecht'

O, aie grijsaard, die toornige glijsaard' dien ik

eennraal schreien zag in zijn loes van lieftlervoorden'

daar boven, op het fiaitt*' en ous-allen l'cenen deed

en openga"o, op"'ibloeien onder het zoete genieten

van srnarte.

Stond hij daar niet als een breede bloem' met- open

kelk, gevend clen zonnigen rijkclom van haar schoon-

heicl en 'werd dan ti"i t"t'" ziele gebukt onder de

plechtigheid cler ontvangenis' tle rvare' de goede' de

eeuwig schoone?

Zijn Vlaamsche gelotlf rvas de toetstecrl van zl'ln

trouw. Hii was i;I"'oi'-'g ell dem-okraat; niet te

*"h*rrOert àualiteit in onze strelien' 't Was heru zoo

;;;;;"" dat demokratisme' <lat heru dwong plaats

te nemetl naast en tnsschen de minsten van ons allen'

Zekeren dag trad hij, ondanks al cle influisteringen

der protokol, lnet breerl opengespeï<ie hancl op den

f"t"ittg toe, zonclet' buigen uoch -saluades en Yroeg

ur* iii" iezondheitl, zàoal" hij dtrt gewoonlijk aan

clen eersten den besten vroe€i' simpeltjcs en oprecht

als een Vlaming. Hij heeft nooii de vrientlschap van

i".ptia II g"k""tt, ontlanks al zijn Vlaamst'he

'aïveteit' larn rvaar hij cte
Maar antlers verliep het te Ànlsterc

protokol een vreesetitren slag in derr nek toediende'

be p"irl*e* tler wetenschrp zottdeu' in bijrvezcn virrll

Willem III en cler hcoge burgerij om huu grootc ver-

dierrsterr bekroond srorden. Langzaarn en in stilte

rverden hr-rtr ttanten afgeroepen en klonk het: Mou-

sieurdeBerrc}raired.oArtvers,nraarniemandbeant-
rvoordde detr eersten roep, noch detl tweeden'
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Een buurman stiet Ignaas de Beucker tegen den

elleboog en zei van spoedig naar voren te gaan. De
Beucker zlveeg-, de dikte zijner s&urengeperste lippen
puilde in ziju gr{jzenden baard, zijn kaakb"urrd*""o
schoven op en neer, zenux,achtig in tootn, terwijl
zijn oogen vlamden.

Toen zijn geradbraakte naarn voor den derden rnaal
rvcrd afgeroeperl, stoncl hi.i op en riep met krachtige
stern door de zaal:

-- Mijnheet, zoo U lle Beucker uit Antwerpen
bedoelt, die is hier; maar de Beuckaire d'Anveri is
nergens bekend.

Ge hadt het moeten hooren I Na de eerste verbauwe_
reering claver-de de zaal ontler den storrn van toejui-
chingen en Willern III drukte den < grooten \rla_
ming >, zooals hij De Beucker heette, krachtig de
hand.

Maar daarbij bleef het niet. De trroning bleef den
rondborstigen man vereeren. Hij heeft De Beucker,
destijds hoofdleeraar aan de Koninklijke Tuinbouv,-
school te 'Watergraafsmeer bij Amsterdarn, waar hij
nimmer te voren den voet had gezet, clikwerf bezochi
en hing het kruis zijner orde op diens borst.

Was hij geen karakter? Hij, clie door zijn daad, als
een jongc God, rond hern een vlammenreg"r, jo"g
en liefdevonken druppelen deecl die ons in het Iicht
zetten?

Hij is grijs en oud geworden in dienst van
Vlaanderen.

Zijn eerlijkheid, gedrag, zijn optreden, zijn x,oorden ijver hebben vele vooroordeelen weggcbrand.
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Sinds zijn optreden zijn vele Vlamingen geYormd en

krcgen een positieven kijk op de uitgestrektheid van

hun rech.t.
Dat is een feit en ik ben er blijde om' Juist deze

kern zal in nakende tijden de tt'otse van ons volk

ophouden en de smetteloosheid van ons vaandel' De

pôUti*t heeft het weerstandsvermogen van ons volk
gedeeltelijk gebroken, maar het voorbeeld en het

karakter van een man als Vader I)e lleucker, heeft

velen den weg gewezen' die ons voeren zal waar de

soevereiniteit van het volk geen ijdel woord is.

Ik heb het versleten kruisje op het door gras

geëffende graf innig aangeheken, het ontkleurde
kruisje dat een gevallen strijder dekt, en ik ben

heengegaan, in den zonnigen avond, in de blijheid
van den jongen lentedag, rnet de groote overtuiging,
met iets dat in mij klonk en zong en mij deed voelen

lrtet al de intensiteit van mijn wezen:
Een volk zal niet vergaan !
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den held van ,,Jesuïetengoed"
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