
De Hoed van den Letterkundige

Hij gaat met groote stappen langs de straat, den
gevulden tesch onder den arm, de jas geknoopt op
den op de borst toegevourven sjarp; het deukhoedje
schuin op den voorbarig grijzenden kop, ietwat voor-
over loopend en kouwelijk, rechtnit vool zich starend,
onbeweesd voor regen en modcler.

Zijn gelaat is lang, scherp cn mager, een rveinig
bleek onder de vale huid, met expressieve oogen,
brandencl van lioolts, die hem doet leven met de
helden zijuer romarls, steeds met de gedachten in
een andere wereld, verre, vene...

Zoo komt het dat hij zich slechts alleen bekom-
mert om het land rvaar zijn volk rvoont; x,at daar-
buiten omgaat boezemt hem geen belang in. fn
Vlaanderen staan de schoonste boomen, .wassen

de weelderigste vruchten, rijzen de prachtigste to-
xens, wonen de braafste menschen. IIii weet het,
want hij kent het land tot in den kleinsten hoek,
tot in het verst afgelegen gehucht. Iln de geschiedenis
van het volk kent hij van af het kwam uit den
chaos van lang verleden eeurr;'en tot clen tlag van
heden.

F)e geschiedenis van dat volk en het volk zelf uit
Kerlingaland met zijn groote deugden en zijn kleine
gebreken, of liever zonder g-ebreken, rn'ant mijn
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vriend ontkent het ieder gebrek. Aldus ç.ordt het
geweten van Irlor nooit door storrnen beroerd en
strekt zich alles vlak en breed uit tot zijn diepste
voelen.

Deze opvatting wordt bij hem een verdierrste, ik
geef toe een romântieke verdienste, maar door-eeriijk,
omdat ze zijn overtuiging is en alleen een oveltuiging
tot grondslag van alle eerlijkheid kan gelegd wcrden.

Zoo ontstonden bij hem de helden van zijn rotnans
tegenover elkander gerijd tot goeclen en tot krvnden.
Langs den eellen kant de Vlaarnsche, langs den
anderen kant de slerchten. die niet tot de vrienden
van zijn volk behooren of tot de Vlaamsche demo-
krutie.

Want deze voiksschrijver heeft mecgeleefcl, rnee_
gevoeld het leed van zijn volk, cle hoelies ltaanarl
Pater Stracke zulk somber tafereel heeft opgehangeû
en dat in niets overclreven is, koelies van zwaât.
gebint naar't lichaam en oppervlakkig grof door het
geuris aan liefde, rijkdom en rnenschelijke behan_
deling maar bezittend onder den ruwen bolster een
groote nobell-reid van ziele en dorstend naar de ont-
plooiing van zijn rnachtige, cloch sluirnerende schoon_
heid.

Beuwen van onderdrukking, van domhouden, van
afzondering, yan vervreemding hebben den bolster
stevig toegehlikt als staal en velen spatrnen zich in
om de oergoedheid van onze rnenscherr te cloen
ontwaken en het sterke omhulsel te doen springen.

Onder deze velen is Flor er een met doordr.ijveuden
wil. Hij ziet alleen met zijn Vlaamsche oogen, is
hierdoor eenzijdig, wat dan weerom een hracht
wordt. Het rverk van algemeene ontç,ikkeling zal
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morgen aangepakt worden, hij rvil eerst zich doeu

]-regrijpen, ontroeren, doen luisteren, het hart ontwik-

kelen, clen gang van het volli richten op de baan aan

rsier einde de oogen lichten vtrn tle groote rnensche-

lijkheid.
Zoo gaat Flor langs de wegeD, waar zijn clagen

i:loeien in de vlam van zijn idealen en, v'ijkt ldj valt

t'!en gewonen doen der btrrgerlijke menschkens af'

dan kan hern zulks niet als een ondeugd, rnaar als een

hoedanigheid worden toegeschreven'

Hij is van goede opvatting' van eetl goed ras en per-

*oonlilk, rvat de grootste verdieuste van een artist is'

*'r*

Hij is van geijkte afkomst; in zijn familie worden

tte oude traditiën in eere gehouden' Die overleverin-

gen staan geheid in den groud harer diepe overtuiging

Àn wat uit den goeden ouclen tijd komt is door dc

gewoonten gervijd.

Tusschen de familiestukl<en benndt zich ook eeu

oude hooge ltoed, dien vader lange jaren heeft ge-

dragen en thans door de zonel] beurtelings bij groote

feestaangelegenheden wordt opgezet'

Flor heeft een instinhtrnatigen schrik voor 't
archaieke meubel; niet te beteugelen medelijden

voelt zijn harte lryanneer hij een zijner ntroeders ver-

oordeeld weet om de buis te dragen'

Zijn vrome ziel wendt zich tot den Heere en hij
bidt opdat, voor deze foltering, den feesteling vele

zonden zouden u'orden vergeven.

Menigmaal plagen zijn broeders hem zictr eens te

<< bebuizen >; dan krijgt Flor een elastiek gevoel in



_!]û_

zijn lichaam dat hem met kracht doet opbonzen en
zijn rechterarm uitsmijt onder den kreet! Nooit!

Nooit? -- Zug niet: Bron, 'k zal nooit van uw
rvaterke drinken ! Hoed, 'k zal u nooit opzetten !

Flor zou dit ondervinden.
In een cler grootste, nabijgelegen clorpen staat zijn

rvoonst. Dagelijks moet hij naat de stacl om het brood
voor vrouw en kinderen te *'innen.

Voor ecnige dagen u'as het feest op zijn < bak >.

f)en voolavond verzoclrt zijn baas, icdereen om des
anderenclaags in zrvarten sliprok of staartjas en met
hoogen hoed op, ten feeste te verschijnen.

Flor dacht dat hij op dien stond den grond in zonk.
Toen hij, na de eerste ontroering bernerkte, dat de.

grond oncler zijn voeten zelfs niet gescheurd was,
kwam zijn sterke kalmte weer vaardig over hem en
vloog de vriendelijkheid als gewoonte over zijn wezen.

Ziln baas, een toonbeeld van hoofschheid en bur-
gerdeugden, wilde hij voor niets ter wereld verdriet
aan cioen. Des anderendaags zou hij den paaschfrak
aanschieten en tlen hoogen hoed ter leen gaan vragen.

Inderdaad even vorlr halfacht stond hij den volgen-
den dag in den stemmigen, zrÀ'arteu slipjas, 't witte
strikje orn den halsbancl. hlinkend van feestelijken
trots en goedsmoedige vreugde.

Maar den hoogen hoed hacl hii vergeten. Zulks
bemerkte hij eerst toen hij een bekende groette.

Vlugbeeirs ging het huiss'aarts en door zijn broeder
werd hem in groote plechiighcid het aartsvaderlijk
versiersel opgezet en een paar stappen uitgeleide
gedaan.

ïn 't station trokken de reizigers reeds door de
geopende deur naar het trveecle spoor, waar zij den
tlein afwachtten.
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In de ruit spiegelde hii zich om zijn eigen schoon-

heid te bewonderen en het effekt van den trouwen

familiehoed.
Helaas, tot zijn groote ergernis bemerkte hij dat

het lint er aan ontbrak'

Stillezenuwachtigheidtor.ndeaanzijnkalrngestel,
o*rr""kn""", die ziitr oploste i' ee' flauw gepreutel

à" g-t."t vervloeide toen hij tehuis kwam bij ziin

vroiwtje en haar vriendetijke rvoordeu hoorde'

FIet lint van een kinderhoed' door haar vlugge han-

den losgetarnd, rvas weldra rond clen cylinder genaaid;

ae geriifde dons werd met petrool spiegelglad ge-

*t"uî"tt en geen haarloos plekje' gecn oneffcnheid

\r/as nog te besPeurcn'

Men hoorde in de verte den trein fluiten en rnet

stoorngeweld naar de stede bollen' Dan maar tlen fiets

l"r"AJt. Met een kus was Flor de deur uit en den

velo op.

't Was een heerlijke, zonnige Decemberdag' f)e

blijheid van detr hemel koepelde in satijnen pracht

r.rà"* of zonneke uit. Een frissche bries sloeg den

fietser orn de wangen en deed cle slippen van zijn

langen jas als vlaggetjes achter na n'aaien'

d"n itnng"n hoeà trok hij cliep op het achterhoofd'

zoodat het bovenste der ooretl, als t*'ee stukjes lillend

vleesch, tegen zijn slapen plahte"

Het ging in snelle vaart' Kippen vloden verschr{kt

o.o"* "i weder, honden basten hem achterna' hwâ-

iot gurr* begekten hem' Zonder hindernis kwam hii te
Antwerpen aarr en horg zijn fiets in de groote statie'

Langs kleine straten SinS hii naar zijn << bak >>; de

mooie feestbroek ll'as tegen zijn kuiten ge\\'rolgen

en met een ijzeren banclje vastgefromrneld; de hoed
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stond nog ver achteruit en F.Ior hijgde van ,t felletrappen.

Voor een vischwinkeltje liep hij tegen nt vooruit_gestoken ijzer eener uitgevlakte ient"*., ,ij*;;lrolde met een smak de vui-Ie goot in.
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Flor stond versteld. Dezelfde zenuwachtigheid van

clezen morgen rvelde hem in purperen gloed naar de
\\,angen. Stille prikkelde de huid onder de warrne
kleederen. Ben ongekende treh deed zijn lichaam
sidderen en bracht zijn rechterbeen met een forsche
beweging in horizontale lijn vooruit.

Arme hoed! 't Was raak! ITolder-de-bolder rom-
melde hij dansend over de straatsteenen en scheen te
kreunen.

- Ziedis! riep een vrouwtje op den dorpel, ziedis,
den dië heeft hem al vroeg staan!

Beschaamd, vernederd liep FIor achter den familie-
hoed, raapte hem op en bleef hem een oogenblik
beteuterd aanschouwen.

Het was hem of een oude vriend geslagen 'tl/as en
als een dronkaard betrapt.

Zijn jaging was verdwenen, zijn lippen beefden
ressekes nog, iets vochtig overnevelde zijn oogen en
zachtjes, zachtjes als een moeder de wangen van haar
zieke kind, liet hij de hand streelend over den ge-

kwetsten hoed gaan en prevelde hij hem stille, zcete
woordekens toe.

't912



Aan Raf. YAN O.S

den held van ,,Jesuïetengoed"
17 April I9lB, vriendelijk op-
gedragen.
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