
JEF MENNEKENS

N<>g een vriend uit den tijd van <<De Distel>.'li llerinner me de laatste bloeijaren van den letter_
L,'rr,liqen kring, toen er tusschen de literatoren van 't
\,'rlr.den en die van Van nu en Straks slag werd ge-
l-r,,-,,1 en men scherp naar elkander beet, niet met de
l,.,l,rcling om te verscheuren, maar wel om de oude
;',,rrtr<: te handhaven of de nieuwe te veroveren waarom
lr'.t v,ortaan zou gaan. Ik zie al die schoone kopp.,
rr'r' voor mij, die ik reeds vroeger vernoemde.

l.', ook Jef Mennekens, zie ik, een jongetje bijna nog,
tl,.rrr van gestalte, maar met een groot, 

""-hoon 
h""fà,

Frrratig, denkend, droomen_d, statig als een dichter. Hij
Li,,11a11. no_oit op als de anderen, sprak nooit 

"en 
g.w.l-

'il1'.w,rord dat de bespreking uif haar verband"rrrktu,
L*"h rrooit iemand met vlammende oogen aan, quaereng
qrr.r,, rlevoret, dronk, in de ontroering van het rnoment,
H,,,rt rneer dan behoorlijk was. Hij bleef steeds .un p"i
fe, I 1ir-ntleman, steeds voorkornend en keurig in ziyn
k',,,,1r.g, in kleedij, in zijn woord, bezadigd "tJi.*"iàtarr vr.t:rtig die weet waarom het gaat en de draagkracht
ïarr rijrr zeggen machtig is,

I 1,1 lachte ook nooit buitenmate als het gulpen van
Êerr l,,rsche fontein, met klank en met veleilei schitte-
fàrg. rrrirar ook niet schuchter als een studentje dat niet
lFÉt w:rarom de andere lachen en meelacht om de
$1,|u, lrlp- uit te gieren tot haar t ""grt. "p*men. Neenr
f,frr 1,,, h had bijna iets weemoedigs. Onze Benjamin,
lpr, Iren al die geleerde, strenge of wilde h""r.r,, ,r.r.-
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weliiks zestien jaar oud' was' om zijn fijngevoelighcid'

de lieveling l.1"-îÏ"|.rste gedichten la-s, met trago go'
En, toen hr1 zt;n '

ï::ijï:t.::ili.::'**k:'*l'Ï::"Ë'll'
t"Si""1,ti:l"id".ti'ti""l'".g'"."*1"-i::".f 

:i"1ï:"t"ÏTl;
o""?.ï"i*5iiË:Ï':iJ"'iiïil,;tbeschaduwden
ziele. Ook hii .wT -à"::1,:t'j-""Sî"J"ï;fr
".,"'i:,i[ "ï:"ili iilË'o' 

- 

"y-L1:,:î. î*i:i
;i;#;;-"os en- l1eemd I'T^ff".1i'i;"; r";a'

:i"xi$*r*l't*'",";:1til"'i'?1""'"ia:
',îîîir:ti*-$îitÏ;iÏ,î':i"iffi
komen €rl r(tur''"' 

,Lurt"md verlangen en zwaar

i:#:i:":iï"1'"i"Ji""iiJi":**,:ilïî*:ftfagreK. srt44-' --- is een boek van-retne Deres
sooedig opvolgde' ls ee' 

-ï"'^^,,^-f.trs- doch z
;;;;r- â" ; ;""'l-o o p'n d "r "':. ^ :î ïliLl.' .r*i
ii::itï::""ii:Ï"'"tJËi"''*'oii"b"rfaienat'
met rethoriek, docn i*:: î"" -"ti"k en taal

ju:"i jf;q'*$"*:ii;F*;"t'""",':n**::1

i:irïllfi;:n'.*]ft ;îïËiji:#ï:Ïli#kunet naar de dramarrer' 
;#;';;ùmeerd en door

îîàqr.::fu"J"il#{îïî1f'T"h:îIïi:.dïËwerd. Éus Luu.versY'-l-? 
nis heeft hli doeln

î:Ïii;3Ji:"':;i'.""ï'#-:*{l**:*i'::Lil"'ïiJiîii=l:.Jr"lîÏi$::,"$i:il"i;
zitter van den keurraal tï-"tT^'Ll. 

-'.t- ioen hiJ
Na een lange penod. Yt" lll'1îilÏ*:" ingenr,"\itiïil$li;1ï;.X "r"I:: ffii i"ïi:t

verscheen eerst rn t
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luidde : < Boven de donkere diepten des doods >.
l)ersoonlijk heb ik, blijmoedige, nooit van dezen
bundel gehouden, hoewel hij, onder oogpunt van taal-
techniek het allersterkste is wat Mennekens heeft ge-
schreven. De zwaarmoedige opvatting van het leven,
,ritgebeeld door een kunstenaarshand, mist de grootsche
lijn die gaat naar het allerhoogste wat een mensch in
het leven leiden moet : de klimmende blijheid van den
volmaakte, en de optimistische kracht om alle levens-
leed als een episode te beschouwen.

Gelukkig heeft zijn latere bundel <<Zuivere Bronnen>
.ren heelen boel van zijn pessimisme opgeruimd en
rnochten wij dit werk begroeten als de hergeboorte, het
terugvinden van een waarlijk edèl mensch, die de war-
rne hand naar zijn broeders reikt om hen te steunen in
hun gang naar onbekende tochten, waarin hij uiting
geeft aan een gezonde, heldere levensopvatting.

Als hoofd van het onderwijs te Sint-Jans-Molenbeek
geraakte hij in betrekking met de kinderen. Wat hij
(-.ens aan zijn eigen kroost wijdde in zijn <Boven de
clonkere diepten des Doode>, het problema eener mo-
llelijke donkere toekomst, werd verzonnigd door den
honger en levenslust der kleuters. Hij begreep hoe allen
naar zon en licht trachten en zijne dichtersgave vlamde
()p en bloesemde uit tot de aller verhevenste betrach-
ting van den toekomstigen opvoeder.

Hij schrijft en zingt voor de jeugd, zijn taal krijgt dc
weelde van zijn dichterlijke opvatting, wordt zoet en
rnild en zacht en begrijpelijk voor de allerjongsten. In
,le schoolkolonie verzint hij vertelsels van velerlei aard.
l)e kleuters hangen aan zijn lippen, luisteren naar hem
nls naar de bekoorlijke muziek van den Speelman van
llamelen. Hij spreekt hen toe in hun taal, zingt in [run
trurl, in de taal van hun moeder, die zij tehuis hooren,

",,nvoudig, hartelijh, opgewekt, als een vadertje, alo
iemand die hen lief heeft en door liefde bewerkt wat
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koude of strenge pedagogie nooit verwezenlijken kan.
warrn en zonnig. Hij heeft een gansch geslacht opge-
wekt om zichzeff te zijn, vroolijk en Vlaamsch, opge-
bracht om als Vlaming hun vaderland en hun taal te
eerbiedigen en te beminnen. Dit is de allergrootste ver-
dienste van dezen zoo bescheiden werker. Hij heeft
de verbeulemanste hinderen naar de heldere bronnen
van hun oorsprong teruggevoerd, hij heeft er weder
zelfbewustzijnde Vlamingen van gemaakt.

Jef Mennekens is een pionier, want het behoud van
duizenden kinderen voor ons Vlaamsch wezen is aan
hem te danken. Molenbeek ligt thans, dank zij hern, te
midden der Franschgezinde woestijn van Groot Brussel
als een Vlaamsche oase. En ik begrijp zeer goed waar-
om minister Camiel Huysmans, de hardnekkige bevech-
ter van de ontaarding van 't Brusselsche kind, er aan
hield aan het hoofd geplaatst te worden van het eero,
comité, dat Jef Mennekens verleden jaar zoo schitterend
gevierd heeft.

Hij wilde aldus hulde brengen aan de opvoedkundige
verdienste van dezen rechtzinnigen Vlaming, die z<lo
wel heeft ingezien," dat de grootheid van het Belgisch
Vaderland enkel kan gediend worden door de vollc
ontplooiing van alle Vlamingen in en door de moeder,
taal. Later zal het eens voluit geschreven worden van
welken invloed voor het bestaan van ons land en voor
de cultuur van ons volk de taaie, onverpoosde leveng.
lange werkzaamheid van Jef Mennekens is geweest.

Ik wil even nog wijzen op zijn wetenschappelijkc
kennissen en den invloed die deze hadden op de jongstc
wetten in bestuurlijke zaken en Vlaamsche taalwetten.
Meermaals werd er door wetgevers zijn raad ingewon-
nen 

. 
en menig artikel in deze wetten zijn aan zijn bc.

stuurswetenschap te danken.
In den jongsten tijd werden vele Vlamingen gevierd,

dichters en kungtenaars die, in de schoonheid van dcn
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Vlaamschen strijd

rr*mffiffffifrffi
"r:rat hij ii i;'"",,#i- 

met woeker en met *..1dï; 
";.'J:

.,, 
r;;: iËË'il:i_'D',:,j;r;*#f .,.,, .i1,, ooir..

.rt;n minst dertig i"..i-"-r"_1l:T'::_::""en, ziin er op

l*p-1ilffi*:*îiït#
l,,,.,"'ig'tï,si,i * il;:::î* 

.:T,
ul,reekt ;;;::ïït'rachtins en rechtschapenheid. Hij

iï'.tr"1""1"î:#i,'"i:"-"i,;i::î"':i:;r;l:J*'jt
;:;i": i.iï;i ff'i'ï::,.x" *:ï1 î*rï.ïi: i:,:iij

Jcf, jonge vriend, .Ief M...-L-*^ ,

I ;,**ffi âi;iiir**i"*iË"I#f,.:: *Lî"$



In mijn tuin staat een Rozelaar met tot tegen
,lrn grond neerhangende takken, AIs Juni de
Z<>merzonne over onze wereld zendt, wotdt de
Ilozelaar getooid met honderden bloemen. Zii
.'i.jn uerscheiden in grootte en in schoonheid,
nraat aIIe dragen het kenmerk uan hun soott,
ut't"spreiden denzelfden geur die komt uit het
Itirt't oan hun stam. Hij staat daar alleen om te
ttroeien, te bloeien en schoon te zijn, ovetgoten
ran kleur en teuk. Van al de planten in rnijn
tuin is er rnij niets zoo lief als het zicht oan
ttit' monument, draget,van al die lachende ro-
i(n, Te zijner intentie doopte ik dit boeleje
" Bloemelcens van den Vlaamschen ftozelaar -
trtant ook op dezen Qozelaar zijn de bloemen
niet oan eenderen ootm of grootte, niet even
st:hitterend en uoornaam, maar alle zijn kinde-
rcn oan denzeffien stam en ik heb hen allen lief
,,tm de schoonheid oan hun Wezen.

Met grootere onfuoering dan ile mij de nog
Icttenden herinner, gaan mijn gedachten naar
nùjn urienden die uerscheiden zijn. Naar mijn
ptienden die in het hafte oan ons denkend uolk
lu:rdacht worden als zijn allernaaste bloedve*
tpanten, als broeders. Daarom heb ik hun een
plaats gegeven oooraan in dit boek opdat de
irllereerste gedachte van den lezer zou gewijd
worden aan hun werk en aan hun dierbatê fla-
gcdachtenis.

Antwerpen, 15 Oogst 1928,
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